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Γιορτάζουμε την επέτειο της 28 Οκτωβρίου

Το Σεπτέμβρη όλα τα σχολεία ανοίγουν. Εσείς, παιδιά, έχετε και το ελληνικό σας σχολείο. Φέτος έχουμε δύο
καινούργιες δασκάλες – την Έφη (Μανιάτη) και τη Χριστίνα (Πατουλιά). Ήδη κάνατε τα πρώτα σας μαθήματα και
σας βλέπω όλα πολύ ευτυχισμένα. Αρχίσατε και τις πρόβες χορού με την δασκάλα σας Κατερίνα (Σπάλα). Θα
ράψουμε και στολές για το χορευτικό σας!!! Ευχαριστούμε το Δημαρχείο της Πράγας για την επιδότηση.
Καλή χρονιά και να είστε πάντα χαρούμενα, γελαστά και πολύ ευτυχισμένα!
Το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις σας στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας και με την καλή μας Ιβάνα που
προετοιμάζει τις εκδηλώσεις σας μαζί με την επιτροπή γονέων τη Μαρία, τη Μαρτίνα και την Γιάρκα είναι:
ης

Γιορτάσαμε την εθνική επέτειο του ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΧΙ, της 28 Οκτωβρίου. Η τάξη της Χριστίνας ζωγράφισε τη
σημαία μας και κάναμε μια μικρή έκθεση. Και το ποιηματάκι ήταν πολύ ωραίο.

2/12
Θα φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα, κουλουράκια, καρτούλες
20 και 21/12 Θα μάθουμε και θα πούμε τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 20 και 21 Δεκεμβρίου
28/01
Θα βάλουμε τα κοστουμάκια μας και θα κάνουμε ένα ωραίο Αποκριάτικο
Καρναβάλι στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων»
Θα Κόψουμε την Πίτα, στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων»
Θα πάμε στο Rybniky για Καθαρά Δευτέρα (εμείς θα πάμε την Κυριακή)
Μας περιμένουν και εκδρομές, μια στην πόλη Μπρνο και πολλά άλλα
!!!! Θα σας ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες που λείπουνε !!!!
Τα ελληνικά μαθήματα για όλα τα παιδιά είναι κάθε Τρίτη από 16:30 μέχρι 18:00
Οι πρόβες για το μικρό χορευτικό κάθε Τρίτη από 18:00 μέχρι 19:00.
(ΤΖH)

προετοιμαζόμαστε για την επέτειο 28ης Οκτωβρίου ένα μικρό διάλειμμα για φωτογραφίες, η τάξη της Έφης με
τη δασκάλα μας Χριστίνα
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Ελάτε να χορέψουνε, μας αρέσουν οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί!

Η ιστοριούλα μας συνεχίζεται…
περιμένοντας τα Χριστούγεννα
της Γεωργίας Παρχαρίδου

Έ

νας θόρυβος ακούστηκε
έξω στην αυλή, αλλά δε
φάνηκε κανείς να δίνει
σημασία. Μόνο ο Καφετούλης
τρύπωσε μέσα από την ειδική
εσοχή της πόρτας της κουζίνας
και έτρεξε στον κήπο. Ήξερε
πολύ καλά ότι αυτός ο θόρυβος
προερχόταν από το αυτοκίνητο
του αφεντικού του και βιάστηκε να πάει να τον υποδεχτεί.
Εξάλλου, σήμερα, για κάποιον περίεργο λόγο, κανείς δεν του
έδινε σημασία μέσα στο σπίτι. Όλοι ήταν απασχολημένοι μ' ένα
σωρό περίεργα πράγματα, που εκείνος δεν καταλάβαινε. Ίσως,
λοιπόν, τώρα να ήταν πιο τυχερός και το αφεντικό του να του
πρόσφερε λίγα χάδια που τόσο του άρεσαν!Γ ο υ φ ,
γουφ!! γάβγισε όλο χαρά και η ουρά του άρχισε να
πηγαινοέρχεται σαν εκκρεμές.
- Καλώς το μου! τον υποδέχτηκε εγκάρδια ο πατέρας και το
χαμόγελο απλώθηκε στα χείλη του. Έχεις όρεξη για
παιχνίδια, ε;
- Γουφ, γουφ! Γουφ!! συμφώνησε δίχως άλλο εκείνος και
άρχισε να χοροπηδάει ολόγυρά του.
- Έλα! Έλα, μικρούλη μου! Πάμε μέσα! τον παρότρυνε και
άρχισε να περπατάει με κοφτά βήματα πάνω στο
πλακόστρωτο μονοπάτι, που οδηγούσε μέσα στο σπίτι. Λίγο
έλειψε, βέβαια, να χάσει την ισορροπία του και να
βρεθεί φαρδύς-πλατύς πάνω στο γρασίδι, αφού ο
Καφετούλης μπερδευόταν ανάμεσα στα
πόδια του, γυρεύοντας χάδια και παιχνίδια.
Φτάνοντας στην πόρτα που οδηγούσε στην
κουζίνα, στάθηκε για λίγο και αφουγκράστηκε.
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Φωνές και γέλια ακούγονταν από κάθε
γωνιά του σπιτιού. Με την απορία να
ζωγραφίζεται στο βλέμμα του, άνοιξε
την πόρτα. Το θέαμα που αντίκρισε
ήταν ικανό για να τον κάνει ν' αρχίσει να γελάει δυνατά:
- Δεν είναι η κουζίνα αυτή που άφησα το πρωί φεύγοντας για
το γραφείο! αναφώνησε. Μοιάζει περισσότερο με
βομβαρδισμένο τοπίο!! Πως τα καταφέρατε;
- Μην κοιτάς εμένα, μπαμπά! βιάστηκε ν' απαντήσει η
Αλεξάνδρα.
- Και φυσικά δε νομίζω να πιστεύεις ότι είμαι εγώ ικανή να
δημιουργήσω τέτοιο χάος! υπερασπίστηκε τον εαυτό της η
γιαγιά.
- Τότε, ποιος;
- Ένας είναι ο σκανταλιάρης του σπιτιού! Το ξέχασες; πήρε το
λόγο η μεγάλη του κόρη. Δεν του δίναμε σημασία και κοίτα τι
έκανε! Άρπαξε τη σακούλα με το αλεύρι και γέμισε τον τόπο!!
Και σα να μην έφτανε αυτό, μάσησε την παντόφλα μου από
το κακό του και γκρέμισε ολόκληρο το νοικοκυριό που μετά
κόπων και βασάνων έπλενα όλο το απόγευμα!!!
- Χα, χα, χα!!! Τούτο το τετράποδο μουτράκι τα έκανε όλα
αυτά; συνέχισε να το απολαμβάνει ο πατέρας. Ο
Καφετούλης, αγνοώντας παντελώς την έκβαση της
συζήτησης, συνέχισε να κάνει τις τρέλες του τρέχοντας από
τη μεριά της κουζίνας στην άλλη, γαβγίζοντας
και κουνώντας την ουρά του ασταμάτητα. Μα τι
ακριβώς ετοιμάζετε, όμως, δεν μου είπατε!!!
Αααααα!!! Αυτό το αριστούργημα που έχεις
μπροστά σου είναι μια βασιλόπιτα!!! καμάρωσε
η Αλεξάνδρα. Με τα χεράκια μας την

ετοιμάσαμε!!
Μα τι προκομμένες που είσαστε και οι δυο!! Να μου ζήσετε!!
τις παίνεσε εκείνος για ανταμοιβή. Που είναι οι υπόλοιποι;
αναρωτήθηκε.
- Μέσα, στο σαλόνι. Έχουν αναλάβει το στόλισμα εκείνοι!!!
απάντησε και συνωμοτικά κοίταξε όλο νόημα τη γιαγιά της.
Εκείνη περιορίστηκε σ' ένα χαμόγελο και τοποθέτησε
προσεκτικά το φλουρί μέσα στη ζύμη.
Ο πατέρας αποφάσισε να κάνει το επόμενο
βήμα, που οδηγούσε προς το σαλόνι. Εκεί,
η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική.
Ένα παλιό γραμμόφωνο είχε βρει τη θέση
του πάνω σε περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη.
Υπόκωφοι ήχοι προέρχονταν από το δίσκο,
που προσπαθούσε να παίξει τα κάλαντα
των Χριστουγέννων. Λίγο παραπέρα,
ο Κωνσταντίνος και ο Στέφανος βοηθούσαν
τη μητέρα να στολίσει το χριστουγεννιάτικο
δέντρο, ενισχύοντας συνάμα το τραγούδι με τις
φωνές τους. Η μητέρα χαμογελαστή
τοποθετούσε μια χρυσαφένια μπάλα στο κάτω μέρος του
δέντρου.
Η Μαργαρίτα, ο Βενιαμίν της οικογένειας, πάσχιζε να στερεώσει
μια τεράστια κάλτσα πάνω στο τζάκι. Πρέπει πραγματικά να
παιδευόταν πολύ, αφού δεν σταμάτησε στιγμή να ξεφυσάει
πάνω στην προσπάθειά της να επιτύχει το στόχο της. Ήταν όλοι
τόσο απορροφημένοι από τις εργασίες τους, που ούτε
κατάλαβαν την παρουσία του πατέρα στο χώρο.
- Μην ενοχλείστε από μένα, δεν θα σας απασχολήσω…
συνεχίστε…, προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία
του εκείνος.
- Μπαμπά!!! Μα πότε ήρθες; Δε σε άκουσα καθόλου! τον
κοίταξε φευγαλέα ο κανακάρης του, ο Στέφανος και συνέχισε
με ζήλο τη δουλειά του.
- Θείε!! Καιρό έχει να σε δω!!! Μόλις από χθες!! τον πείραξε ο
Κωνσταντίνος.
- Ναι, ναι, καλά… τέτοια υποδοχή αξίζω μετά από μια
κουραστική μέρα στο γραφείο; γκρίνιαξε χαριτωμένα.
- Ω, έλα, Νίκο μου… μην κάνεις σαν παιδί!!! χαμογέλασε η
μητέρα και βιάστηκε να πάει κοντά του να τον καλοπιάσει.
- Αστειεύομαι, καλή μου, την καθησύχασε εκείνος μ' ένα
χαμόγελο. Μα τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα; Και
από πού ξεθάψατε αυτό το αρχαίο
γραμμόφωνο; ρώτησε γεμάτος απορία.
- Έψαχνα τα στολίδια του δέντρου στη σοφίτα
και το ανακάλυψα ! κόμπασε γεμάτος
περηφάνια ο Στέφανος. Τα υπόλοιπα ήταν
εύκολη δουλειά!
- Εύκολη δουλειά για σένα! Για ρώτα και μένα
που έφαγα τα χέρια μου μέχρι να το κάνω να
κελαηδήσει!!! πρόφτασε να μαρτυρήσει ο
Κωνσταντίνος.
- Ουυυυυ!!! Όλο γκρίνια είσαι! τον πείραξε ο ξάδερφός του.
Δεν ήσουν μόνος σου, κάτι έκανα και γω!
- Ναι, σίγουρα! Βρήκες τη θέση στη βιβλιοθήκη!!! Σκοτώθηκες
στη δουλειά, μωρέ, αδερφέ μου!!! δεν πρόλαβε να τελειώσει
τη φράση του ο Κωνσταντίνος και του έπεσε το αγγελάκι από
τα χέρια.
-

-

Είδες τι γίνεται άμα γκρινιάζεις; Τίποτα δεν σου πάει καλά!!!
είπε ο Στέφανος και άρχισαν όλοι μαζί να γελάνε.
- Ελπίζω να ξέρετε ήδη τα κάλαντα και να μην περιμένετε από
αυτόν το δίσκο για να τα μάθετε, τους είπε περιπαικτικά ο
πατέρας.
- Κάλαντα; Μα εμείς, θείε; Νομίζω τα έχεις μπερδέψει λίγο τα
πράγματα. Κάλαντα θα πει η Αλεξάνδρα με τη Μαργαρίτα,
όχι εμείς! Μεγαλώσαμε για τέτοια, θείεεεεε!!!! του φώναξε
χαμογελώντας ο Κωνσταντίνος.
- Με φώναξε κανείς; Α, γεια σου, μπαμπά!! Εδώ είσαι και συ;
πετάχτηκε η Μαργαρίτα.
- Το σπίτι ολόκληρο να γκρεμιστεί, χαμπάρι δε θα πάρεις,
αδερφούλα μου, τη μάλωσε καλοσυνάτα ο Στέφανος.
- Τουλάχιστον, κατάφερες να στερεώσεις αυτήν την περιβόητη
κάλτσα; συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος. Τόση
ώρα την παιδεύεις!
- Λ έ τ ε ό , τ ι θ έ λ ε τ ε εσ ε ί ς ! ! ! Χ ρ ι σ το ύ γ ε ν ν α χω ρ ί ς
χριστουγεννιάτικη κάλτσα δε γίνονται, πάει και τελείωσε!!!
Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε το τζάκι!! καμάρωσε
για το θρίαμβό της εκείνη.
- Μπράβο, Μαργαρίτα μου, εισέπραξε τον έπαινο του πατέρα
της. Είναι υπέροχο πραγματικά!
- Ευχαριστώ, πατερούλη, χαμογέλασε εκείνη και έτρεξε
μονομιάς στην αγκαλιά του. Σ' αποθύμησα!!!
- Πάλι κάτι θέλεις, μικρή, ε; συμπέρανε ο μεγάλος της
αδερφός. Η Μαργαρίτα έσμιξε τα φρύδια της και έκανε μια
παραπονιάρη γκριμάτσα.
- Χα, χα, χα! Μην τους ακούς, μικρή μου! Και μένα μου
έλειψες, βιάστηκε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους ο
πατέρας της. Όμως, κάποιος λείπει….
- Λείπει; Ποιος λείπει; άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται.
- Που είναι ο μικρός μου μπόμπιρας; Κωνσταντίνε μου, δεν τον
έφερες τον αδερφό σου; ρώτησε γεμάτος απορία ο πατέρας.
- Μα ο Λευτέρης; Χα, χα, χα… Έλα, θείε μου, να τον
καμαρώσεις!!!
Προχώρησαν όλοι μαζί προς την εσοχή που σχημάτιζε ο τοίχος
του σαλονιού. Εκεί, σε μια γωνιά, πάνω σ' ένα τραπέζι, ένας
πιτσιρίκος πάσχιζε πάνω στο χαρτί με τα χρώματα να δώσει
μορφή στις εικόνες που είχε στο μυαλό του. Αναμαλλιασμένος,
μουντζουρωμένος με κάθε λογής χρώμα, με την
μπλούζα έξω από το παντελονάκι του, πλήρως
απορροφημένος από το έργο του , δεν
αντιλήφθηκε την παρουσία των υπολοίπων.
- Να και το παλληκάρι μου! αναφώνησε ο
πατέρας. Ο μικρός σήκωσε το κεφαλάκι του και
χαμένος μέσα στις σκέψεις του, αρκέστηκε απλά
να χαμογελάσει. Μα τι κάνεις εκεί, λεβέντη μου;
- Κάρτες!!! ανακοίνωσε με στόμφο ο μικρός,
γουρλώνοντας τα ματάκια του, νοιώθοντας
περήφανος που του είχαν αναθέσει μια τόσο
σημαντική εργασία.
- Κάρτες;;; Τι κάρτες;;;;
- Κάρτες, θείε μου… κάρτες χριστουγεννιάτικες! του εξήγησε.
- Αααα, κάρτες…
- Εεε!! Έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον απασχολήσουμε
για να μην μπλέκεται στα πόδια μας, μονολόγησε σιγανά
ο Στέφανος.
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-

Στέφανε! Σταμάτα να είσαι τόσο κακός! του θύμωσε η
Μαργαρίτα.
- Έλα, έλα, μικρούλα μου… απλά τον πειράζω! χαμογέλασε ο
αδερφός της και την έσφιξε στην αγκαλιά του. Κατά κάποιον
τρόπο ένοιωθε προστάτης της και του άρεζε πολύ που
έβλεπε να έχει ο Λευτέρης την ίδια αντιμετώπιση από
εκείνην, κάθε φορά που κάποιος πείραζε τον μικρό
μπόμπιρα της οικογένειας.
- Πολύ ωραία!! πήρε το λόγο ο πατέρας. Και αφού όλοι έχετε
κάτι να κάνετε, γυρίστε πίσω στις εργασίες σας να
τελειώνουμε, γιατί άρχισα να πεινάω!!!!
- Και συ; Τι θα κάνεις εσύ, μπαμπά; ρώτησε η Μαργαρίτα.
- Εγώ;… Όλο και κάτι θα βρω να κάνω και εγώ, κορίτσι μου, της
είπε γλυκά και της έσκασε ένα φιλί στο μάγουλο.
- Εμπρός, λοιπόν! Ακούσατε όλοι! Πίσω στις δουλειές σας,
πρόσταξε χαμογελώντας η μητέρα.
Δεν χρειάστηκε ν' ακουστεί το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Ο
καθένας γύρισε πίσω στο πόστο του και συνέχισε αυτό που είχε
αφήσει στη μέση. Φωνές, πειράγματα και τραγούδια
ακούγονταν σε όλο το σπίτι. Ο πατέρας, φανερά ευτυχισμένος
βλέποντας την οικογένειά του σε τόσο μεγάλα κέφια, στάθηκε
για μια στιγμή να τους καμαρώσει. Το πρόσωπό του φωτίστηκε
και τα μάτια του άστραψαν. Ακόμα μια στιγμή ευτυχίας ήρθε να

τον κατακλύσει. «Πόσο τυχερός είμαι…», σκέφτηκε και ένα
χαμόγελο στόλισε το πρόσωπό του. Ήταν ώρα, όμως, ν'
αναλάβει και εκείνος δράση. Ανέβηκε τα σκαλιά της εσωτερικής
σκάλας, που οδηγούσε στα δωμάτια του σπιτιού. Μπήκε στην
κρεβατοκάμαρα και με προσοχή, για να μην ακουστεί, γύρισε το
κλειδί στην κλειδωνιά. Έβγαλε το σακάκι του και με προσοχή το
κρέμασε μέσα στο βεστιάριο. Άρχισε να ψάχνει στο πάνω ράφι
της ντουλάπας σχεδόν στα τυφλά. Μα που το είχε στριμώξει; Α,
νάτο!! Με προσοχή πήρε στα χέρια του ένα μεγάλο άσπρο κουτί.
Το τοποθέτησε πάνω στο κρεβάτι και μια σπίθα φάνηκε στο
βλέμμα του. Με μια κίνηση έβγαλε το καπάκι από το κουτί και το
τοποθέτησε στο πάτωμα. Ω, ναι! Ήταν όλα μέσα: η κόκκινη
στολή, η άσπρη γενειάδα, ο σκούφος με την άσπρη φούντα…
μέχρι και ο σάκος!!!!
Βρέστε στις φωτογραφίες:
τη βασιλόπιτα, τα μελομακάρονα,
τους κοραμπιέδες, το ελαφάκι,
το σκυλάκι, τον καλικάντζαρο,
τον Αϊ-Βασίλη)

Επιστολές
Ο Αχιλλέας Κυρκόπουλος μας έστειλε ένα πολύ
ωραίο γράμμα για το πώς πέρασε τις διακοπές
τους στην Ελλάδα. Ο Αχιλλέας είναι σχεδόν 10
ετών και ο μικρότερος ανταποκριτής του
περιοδικού μας «Καλημέρα». Επιπλέον, ο
Αχιλλέας βγάζει φωτογραφίες και βίντεο για τις
εκδηλώσεις μας.
Περιμένουμε γράμματα και από άλλα παιδάκια
της Κοινότητάς μας…

Ευτυχισμένο το 2012!!!!!!!!!!!!
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Ευτυχισμένο το 2012!!!!!!!!!!!!

Ζωγραφίζουμε και μαθαίνουμε ελληνικά:
Γράψτε στα ελληνικά τι βλέπετε σε κάθε ζωγραφιά. Εμείς θα
σας δώσουμε τις λέξεις:
Γλάστρα, λουλούδι, γατούλα, παράθηρο, πουλάκι, κλουβί,
μωράκι, κρεβατάκι, μαμά και τα χρώματα που
χρησιμοποιείτε: κόκκινο, πράσινο, κύτρινο, γαλάζιο, μπλε,
καφέ…

