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Γιορτάζουμε την επέτειο της 28 Οκτωβρίου
ης
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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 ταπρώτασαςμαθήματα και

σας βλέπω όλα πολύ ευτυχισμένα. Αρχίσατε και τις πρόβες χορού με την δασκάλα σας Κατερίνα (Σπάλα). Θα

ράψουμεκαιστολές για το χορευτικόσας!!! Ευχαριστούμε τοΔημαρχείο τηςΠράγαςγια τηνεπιδότηση.

Καλήχρονιάκαι ναείστεπάνταχαρούμενα, γελαστάκαιπολύευτυχισμένα!

Το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις σας στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας και με την καλή μας Ιβάνα που

προετοιμάζει τις εκδηλώσειςσαςμαζίμε τηνεπιτροπήγονέωντηΜαρία, τηΜαρτίνακαι την Γιάρκαείναι:

Γιορτάσαμε την εθνική επέτειο του ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΧΙ, της 28 Οκτωβρίου. Η τάξη της Χριστίνας ζωγράφισε τη

σημαίαμαςκαι κάναμεμιαμικρήέκθεση.Και τοποιηματάκιήτανπολύωραίο.

ης

2/12

28/01

Rybniky

ΘαφτιάξουμεΧριστουγεννιάτικαμελομακάρονα, κουλουράκια, καρτούλες

Θαμάθουμεκαιθαπούμε ταΧριστουγεννιάτικαΚάλαντα20και 21Δεκεμβρίου

Θαβάλουμε τακοστουμάκιαμαςκαιθακάνουμεέναωραίοΑποκριάτικο

Καρναβάλιστο«Σπίτι ΕθνικώνΜειονοτήτων»

ΘαΚόψουμε τηνΠίτα, στο«Σπίτι ΕθνικώνΜειονοτήτων»

Θαπάμεστο γιαΚαθαράΔευτέρα (εμείςθαπάμε τηνΚυριακή)

Μαςπεριμένουνκαι εκδρομές,μιαστηνπόληΜπρνοκαιπολλάάλλα

20και21/12

!!!!

H)

!!!! 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.

(ΤΖ

προετοιμαζόμαστε για την επέτειο 28 Οκτωβρίου ένα μικρό διάλειμμα για φωτογραφίες, η τάξη της Έφης με

τηδασκάλαμαςΧριστίνα

ης



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

πρόσφερελίγαχάδιαπουτόσοτουάρεσαν! Γ ο υ φ ,

γουφ!! γάβγισε όλο χαρά και η ουρά του άρχισε να

πηγαινοέρχεταισανεκκρεμές.

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

άρχισεναχοροπηδάειολόγυράτου.

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 χάδιακαιπαιχνίδια.

Φτάνοντας στην πόρτα που οδηγούσε στην

κουζίνα, στάθηκε για λίγο και αφουγκράστηκε.

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 ικανόγιανα τονκάνει ν' αρχίσει ναγελάει δυνατά:

-

-

-

-

-

;

-

-
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-
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Δεν είναι η κουζίνα αυτή που άφησα το πρωί φεύγοντας για

το γραφείο! αναφώνησε. Μοιάζει περισσότερο με

βομβαρδισμένο τοπίο!!Πως τακαταφέρατε

Μην κοιτάς εμένα, μπαμπά! βιάστηκε ν' απαντήσει η

Αλεξάνδρα.

Καιφυσικάδενομίζωναπιστεύειςότι είμαι εγώ ικανήνα

δημιουργήσωτέτοιο χάος!υπερασπίστηκε τονεαυτό τηςη

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 τησακούλαμε τοαλεύρι 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

κόπωνκαιβασάνωνέπλεναόλο τοαπόγευμα!!!

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

ακριβώςετοιμάζετε, όμως, δενμουείπατε!!!

Αααααα!!! Αυτό το αριστούργημα που έχεις

μπροστά σου είναι μια βασιλόπιτα!!! καμάρωσε

η Αλεξάνδρα. Με τα χεράκια μας την
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Ελάτε να χορέψουνε, μας αρέσουν οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί!

Η ιστοριούλα μας συνεχίζεται…
περιμένοντας τα Χριστούγεννα

της Γεωργίας Παρχαρίδου



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 τοφλουρίμέσαστη ζύμη.

-

;

-

Οπατέραςαποφάσισενακάνει τοεπόμενο

βήμα,πουοδηγούσεπρος τοσαλόνι. Εκεί

η κατάστασηήτανεντελώςδιαφορετική.

Έναπαλιό γραμμόφωνοείχεβρει τηθέση

τουπάνωσεπερίοπτηθέσηστηβιβλιοθήκη.

Υπόκωφοιήχοιπροέρχονταναπότοδίσκο

πουπροσπαθούσεναπαίξει τακάλαντα

τωνΧριστουγέννων.Λίγοπαραπέρα,

οΚωνσταντίνος καιοΣτέφανοςβοηθούσαν

τημητέραναστολίσει το χριστουγεννιάτικο

δέντρο, ενισχύονταςσυνάματο τραγούδιμε τις

φωνές τους.Ημητέραχαμογελαστή

τοποθετούσε μια χρυσαφένια μπάλα στο κάτω μέρος του

δέντρου.

ΗΜαργαρίτα, 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 τηνπαρουσία τουπατέραστοχώρο.

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 τηνπαρουσία τωνυπολοίπων.
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Μην ενοχλείστε από μένα, δεν θα σας απασχολήσω…

συνεχίστε…, προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία

τουεκείνος.

Μπαμπά!!! Μα πότε ήρθες; Δε σε άκουσα καθόλου! τον

κοίταξεφευγαλέαο κανακάρης του, ο Στέφανος και συνέχισε

με ζήλο τηδουλειά του.

Θείε!! Καιρό έχει να σε δω!!!Μόλις από χθες!! τον πείραξε ο

Κωνσταντίνος.

Ναι, ναι, καλά… τέτοια υποδοχή αξίζω μετά από μια

κουραστικήμέραστογραφείο; γκρίνιαξε χαριτωμένα.

Ω, έλα, Νίκο μου… μην κάνεις σαν παιδί!!! χαμογέλασε η

μητέρακαιβιάστηκεναπάει κοντά τουνατονκαλοπιάσει.

Αστειεύομαι, καλή μου, την καθησύχασε εκείνος μ' ένα

χαμόγελο.Μα τι ακριβώς κάνετε εδώπέρα; Και

από πού ξεθάψατε αυτό το αρχαίο

γραμμόφωνο;ρώτησεγεμάτοςαπορία.

Έψαχνα τα στολίδια του δέντρου στη σοφίτα

και το ανακάλυψα! κόμπασε γεμάτος

περηφάνια ο Στέφανος. Τα υπόλοιπα ήταν

εύκοληδουλειά!

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.

Δενήσουνμόνοςσου, κάτι έκανακαι γω!

Ναι, σίγουρα! Βρήκες τη θέση στη βιβλιοθήκη!!! Σκοτώθηκες

στηδουλειά, μωρέ αδερφέμου!!! δενπρόλαβενα τελειώσει

τη φράση του ο Κωνσταντίνος και του έπεσε το αγγελάκι από

ταχέρια.

Είδες τι γίνεται άμα γκρινιάζεις; Τίποτα δεν σου πάει καλά!!!

είπεοΣτέφανοςκαιάρχισανόλοιμαζί ναγελάνε.

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

χαμογελώνταςοΚωνσταντίνος.

Με φώναξε κανείς; Α, γεια σου, μπαμπά!! Εδώ είσαι και συ;

πετάχτηκεηΜαργαρίτα.

Το σπίτι ολόκληρο να γκρεμιστεί, χαμπάρι δε θα πάρεις,

αδερφούλαμου, τημάλωσεκαλοσυνάταοΣτέφανος.

Τουλάχιστον κατάφερες ναστερεώσειςαυτήν τηνπεριβόητη

κάλτσα; συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος. Τόση

ώρατηνπαιδεύεις!

Λέτε ό,τ ι θέλετε εσείς!! ! Χριστούγεννα χωρίς

χριστουγεννιάτικη κάλτσα δε γίνονται, πάει και τελείωσε!!!

Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε το τζάκι!! καμάρωσε

για τοθρίαμβότηςεκείνη.

Μπράβο,Μαργαρίτα μου, εισέπραξε τον έπαινο του πατέρα

της. Είναιυπέροχοπραγματικά!

Ευχαριστώ, πατερούλη, χαμογέλασε εκείνη και έτρεξε

μονομιάςστηναγκαλιά του. Σ' αποθύμησα!!!

Πάλι κάτι θέλεις, μικρή, ε; συμπέρανε ο μεγάλος της

αδερφός. Η Μαργαρίτα έσμιξε τα φρύδια της και έκανε μια

παραπονιάρηγκριμάτσα.

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; άρχισανόλοι νααναρωτιούνται.

Πουείναι ομικρόςμουμπόμπιρας; Κωνσταντίνεμου, δεν τον

έφερες τοναδερφόσου;ρώτησεγεμάτοςαπορίαοπατέρας.

Μα ο Λευτέρης; Χα, χα, χα… Έλα, θείε μου, να τον

καμαρώσεις!!!

Να και το παλληκάρι μου! αναφώνησε ο

πατέρας. Ο μικρός σήκωσε το κεφαλάκι του και

χαμένος μέσα στις σκέψεις του, αρκέστηκε απλά

ναχαμογελάσει.Ματι κάνεις εκεί, λεβέντημου

Κάρτες!!! ανακοίνωσε με στόμφο ο μικρός,

γουρλώνοντας τα ματάκια του, νοιώθοντας

περήφανος που του είχαν αναθέσει μια τόσο

σημαντικήεργασία.

Κάρτες Τι κάρτες

Κάρτες, θείεμου…κάρτες χριστουγεννιάτικες! τουεξήγησε.

Αααα, κάρτες…

Εεε!! Έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον απασχολήσουμε

για ναμηνμπλέκεται σταπόδιαμας, μονολόγησε σιγανά

οΣτέφανος.
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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 τηςοικογένειας.

Πολύ ωραία!! πήρε το λόγο ο πατέρας. Και αφού όλοι έχετε

κάτι να κάνετε, γυρίστε πίσω στις εργασίες σας να

τελειώνουμε, γιατίάρχισαναπεινάω!!!!

Καισυ Τιθακάνεις εσύ,μπαμπά ρώτησεηΜαργαρίτα.

Εγώ …Όλο και κάτι θα βρω να κάνω και εγώ, κορίτσι μου, της

είπεγλυκάκαι της έσκασεέναφιλί στομάγουλο.

Εμπρός, λοιπόν! Ακούσατε όλοι! Πίσω στις δουλειές σας,

πρόσταξε χαμογελώνταςημητέρα.

Δεν χρειάστηκεν'ακουστεί το ίδιοπράγμαδεύτερηφορά.Ο

καθέναςγύρισεπίσωστοπόστο τουκαισυνέχισεαυτόπουείχε

αφήσειστημέση.Φωνές,πειράγματακαι τραγούδια

ακούγοντανσεόλο τοσπίτι.Οπατέρας,φανεράευτυχισμένος

βλέποντας τηνοικογένειά τουσε τόσομεγάλακέφια,στάθηκε

γιαμιαστιγμήνατουςκαμαρώσει. Τοπρόσωπότουφωτίστηκε

και ταμάτια τουάστραψαν.Ακόμαμιαστιγμήευτυχίαςήρθενα

τονκατακλύσει. «Πόσοτυχερόςείμαι…»,σκέφτηκεκαι ένα

χαμόγελοστόλισε τοπρόσωπότου.Ήτανώρα,όμως, ν'

αναλάβει και εκείνοςδράση.Ανέβηκε τασκαλιά της εσωτερικής

σκάλας,πουοδηγούσεσταδωμάτια τουσπιτιού.Μπήκεστην

κρεβατοκάμαρακαιμεπροσοχή, για ναμηνακουστεί, γύρισε το

κλειδί στηνκλειδωνιά. Έβγαλε τοσακάκι τουκαιμεπροσοχή το

κρέμασεμέσαστοβεστιάριο.Άρχισε ναψάχνει στοπάνωράφι

της ντουλάπαςσχεδόνστα τυφλά.Μαπουτοείχεστριμώξει Α,

νάτο!!Μεπροσοχήπήρεσταχέρια τουέναμεγάλοάσπροκουτί.

Το τοποθέτησεπάνωστοκρεβάτι καιμιασπίθαφάνηκεστο

βλέμματου.Μεμιακίνησηέβγαλε τοκαπάκιαπότοκουτί και το

τοποθέτησεστοπάτωμα.Ω, ναι!Ήτανόλαμέσα ηκόκκινη

στολή,ηάσπρηγενειάδα,οσκούφοςμε τηνάσπρηφούντα…

μέχρι καιοσάκος!!!!

;

:

Βρέστε στις φωτογραφίες:

τη βασιλόπιτα, τα μελομακάρονα,

τους κοραμπιέδες, το ελαφάκι,

το σκυλάκι, τον καλικάντζαρο,

τον Αϊ-Βασίλη)
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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!!!!!!!!!!!!Ευτυχισμένο το 2012!!!!!!!!!!!!



Ζωγραφίζουμε και μαθαίνουμε ελληνικά:

Γλάστρα, λουλούδι, γατούλα, παράθηρο, πουλάκι, κλουβί,

μωράκι, κρεβατάκι, μαμά

κόκκινο, πράσινο, κύτρινο, γαλάζιο, μπλε,

καφέ…

Γράψτε στα ελληνικά τι βλέπετε σε κάθε ζωγραφιά. Εμείς θα

σας δώσουμε τις λέξεις:

και τα χρώματα που

χρησιμοποιείτε:
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