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Κυρία πρόεδρε, αγαπητές φίλες 
 
Με τη ανατολή της τρίτης χιλιετηρίδας ιδρύεται στο κέντρο της Ευρώπης το Λύκειο των 
Ελληνίδων Τσεχίας. Της ίδρυσής του, η οποία δεν έπεσε « ως κεραυνός εν αιθρία » είχαν 
προηγηθεί διάφορες ενέργειες, οι οποίες προέρχονταν από  παράγοντες κείµενους φιλικά 
προς το Λύκειο των Ελληνίδων. 
 
Ήδη  το 1995 έγινε η αγορά εθνικών ενδυµασιών από το εργαστήριο του Κεντρικού Λυκείου 
Αθηνών και οργανώθηκαν ετήσια σεµινάρια χορού µε τον χοροδιδάσκαλο του 
ΛΕΚαλαµάτας, Νίκο Πετρούλια. Τα σεµινάρια αυτά εξακολουθούν να οργανώνονται 
ανελλιπώς µέχρι σήµερα.  
 
Για το λόγο αυτό ας µου επιτραπεί από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω την έφορο του 
Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων,, κ. Ελένη Πρωτοπαπά, η οποία µας άνοιξε 
τις πόρτες προς το Λύκειο, την κ. Βίκυ Καρέλια, πρόεδρο του ΛΕΚαλαµάτας, η οποία 
επέλεξε σωστά τον χοροδιδάσκαλο, Νίκο Πετρούλια, το Ίδρυµα Λέων Λεµός που µας 
υποστήριξε οικονοµικά στα πρώτα µας βήµατα και τέλος τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής 
Κονότητας και σήµερα πρόεδρο του Ιδρύµατος Hellenika,κ. Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος µε τη 
σύζυγό του, Εύα Λιόλιου, νυν πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας υπήρξαν πάντα 
πρωτοπόροι σε κάθε νέα ιδέα. 
 
Το κοινό της Τσεχίας, γνωστό για την αγάπη του προς τη λαϊκή παράδοση, αλλά και οι 
Έλληνες της διασποράς δέχτηκαν αρχικά ευνοϊκά την ίδρυση του Λυκείου.  Το 1999, και µε 
πρωτοβουλία της συζύγου του τότε Έλληνα πρέσβη στην Τσεχία, κ. Μαρίας Λινάρδου µε τον 
ενθουσιασµό και την αγάπη της που τη διακρίνει  προς το Λύκειο των Ελληνίδων, οργάνωσε 
στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στην Πράγα την πρώτη συνάντηση των κυριών του ∆.Σ. 
Εξ άλλου για µεγάλο χρονικό διάστηµα µας παρακολουθούσε και µας παρακολουθεί και 
σήµερα από µακριά, αν και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι δόθηκε, και µε τη 
συγκατάβαση του ∆.Σ του κεντρικού Λυκείου, η τελική ώθηση για τη δηµιουργία του 
ΛΕΤσεχίας. 
 
Τα προβλήµατα όµως που παρουσιάστηκαν πολύ σύντοµα ήταν ανταγωνιστικά, οργανωτικά 
και οικονοµικά. 
 
Πρώτες οι Ελληνικές Κοινότητες αντέδρασαν και αντιδρούν ακόµη µέχρι σήµερα αρκετά 
βίαια (συνηθισµένες στο µέχρι πρότινος µονοπώλιό τους αδυνατούν να εννοήσουν τον 
πραγµατικό ρόλο του Λυκείου, αν και το Λύκειο είχε προτείνει εξ αρχής συνεργασία µε 
αυτές). 
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Σχετικά µε την αντιπαλότητά µας µε τις ελληνικές Κοινότητες υπάρχει και ένα θετικό 
στοιχείο. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι χοροδιδάσκαλοί τους είναι χορευτές που ξεπήδησαν 
από τις σειρές του Λυκείου και έτσι πολλοί χοροί φέρνουν τη σφραγίδα του Λυκείου. 
 
Οικονοµικά προβλήµατα διότι είµαστε δέσµιοι των αυστηρών όρων για τη διάθεση, των 
χορηγήσεων εκ µέρους των Υπουργείων και Ιδρυµάτων. Το γεγονός ότι το χορηγούµενο 
ποσό πρέπει να εξαντληθεί για τους σκοπούς που ζητήθηκε και κυρίως για το έτος που 
δόθηκε δεν δίνει µας επιτρέπει να κρατηθεί ως απόθεµα για το ερχόµενο έτος. 
 
Τέλος και κυρίως οργανωτικά, δεδοµένου ότι η έδρα του ΛΕΤ βρίσκεται µεν για ιστορικούς 
λόγους στη συµπρωτεύουσα της Τσεχίας στο Μπρνο, πλην όµως τα µέλη του είναι 
διασκορπισµένα σε ολόκληρο το έδαφος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Ας αναφερθεί ότι ο 
ελληνικός πληθυσµός είναι διαµοιρασµένος σε αποµακρυσµένες περιοχές µε δύσκολη 
πρόσβαση το χειµώνα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην κεντρική Ευρώπη. 
 
Είναι γεγονός βέβαια ότι µε την πάροδο του χρόνου τα εµπόδια έχουν σχετικά υπερνικηθεί 
χάριν στις ικανότητες και την αγάπη των µελών του ∆.Σ. Πρέπει όµως να αναφερθεί η 
εξαντλητική εργασία τους (καθηµερινή πολύωρη απασχόληση) µε αποτέλεσµα να 
ασχολούνται και µε προβλήµατα λογιστικά και οικονοµικά που δεν έχουν καµία σχέση µε τον  
πραγµατικό τους ρόλο. 
  
Με δέος εξ άλλου παρακολουθούµε τα τελευταία χρόνια την κρίση που έχει πλήξει τόσο την 
Ελλάδα όσο και την Τσεχία και εύλογα θέτουµε το ερώτηµα πώς θα ανταπεξέρθει το Λύκειο 
µελλοντικά, διότι όχι µόνο δεν διαθέτει δικό του χώρο, αλλά ούτε καν κάποιο περιουσιακό 
στοιχείο. 
 
Στη διάρκεια των 10 χρόνων ύπαρξής του το ΛΕΤσεχίας, πλην των χορευτικών και µουσικών 
του επιδείξεων (πρωτοστάτησε στην υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
στην Τσεχία και στις εκδηλώσεις της Προεδρίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), 
κατόρθωσε να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό µε τις εκθέσεις του (Ολυµπιακών αγώνων, 
βιβλίου, ζωγραφικής και γλυπτικής κ.λ.π.) τη διοργάνωση µπαζάρ, τη διάδοση ελληνικών 
ηθών και εθίµων ( κοπή βασιλόπιτας, Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά έθιµα, γιορτές 
Μαϊου), επίδειξη ελληνικής µαγειρικής, σειρά διαλέξεων σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Νεοελληνικών Σπουδών του εδώ Πανεπιστηµίου, έκδοση δίγλωσσου περιοδικού µε θέµατα 
λαογραφικά, όπως τα ελληνικά δηµοτικά τραγούδια του γάµου, η ξενιτιά στην ελληνική 
λαογραφία και λογοτεχνία, ήθη και έθιµα ενώ τώρα προετοιµάζονται τα ελληνικά 
Μοιρολόγια. 
 
Το ΛΕΤ εξάλλου διαθέτει Βιβλιοθήκη µε 1000περίπου βιβλία σχετικά µε θέµατα λαογραφικά 
αλλά και λογοτεχνικά που προέρχονται από αγορές αλλά και δωρεές (Μουσείο Μπενάκη και 
διάφορα Λύκεια ), Ιµατιοθήκη µε 66 εθνικές ενδυµασίες, (δωρεές Κεντρικού Λυκείου και 
Λυκείου Ελληνίδων Σερρών, Ιδρυµάτων  Ιωάννου Κωστόπουλου, Λεβέντη και Hellenika και 
διάφορες αγορές), πλούσια ∆ισκοθήκη και µουσικά όργανα  κ.λ.π. 
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Το ΛΕΤ υποστηρίχθηκε από πολλούς δωρητές τους οποίους θερµά ευχαριστούµε 
ευελπιστώντας  ότι και µελλοντικά ίσως θα σταθούν αρωγοί των προσπαθειών µας. 
 
Αναφέρουµε τους σηµαντικότερους από αυτούς. 
Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Σωµατικής Αγωγής της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, 
Υπουργείο Πολιτισµού Τσεχίας, Νοµαρχία Νοτίου Μοραβίας, ∆ηµαρχείο του Μπρνο, 
Ίδρυµα Hellenika, ΓΓΑΕ, Υπουργείο Πολιτισµού της Ελλάδος, Ίδρυµα Ιωάννου 
Κωστόπουλου, Ίδρυµα Λεβέντη, Ίδρυµα Λέων Λεµός, Κεντρικό Λύκειο Αθηνών, Λύκειο 
Ελληνίδων Καλαµάτας και άλλοι. 
 
Το Λύκειο  των Ελληνίδων Τσεχίας γιόρτασε εφέτος τα 10 χρόνια ζωής του. Νέοι άνθρωποι 
έχουν αντικαταστήσει την παλιότερη γενιά και θέλω να ελπίζω, ότι µε την ενεργητικότητά 
τους, τον ενθουσιασµό τους, αλλά και βοηθούµενοι και από τα σύγχρονα  ηλεκτρονικά µέσα 
θα φέρουν νέες ανανεωτικές  ιδέες. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να διαβιβάσω σε όλα τα Παραρτήµατα των  Λυκείων στην Ελλάδα 
και στα Γραφεία του εξωτερικού τις ευχές του ∆ .Συµβουλίου µας για κάθε πρόοδο και 
επιτυχία στη συνέχιση και πραγµατοποίηση των σκοπών που έθεσε η αείµνηστη ιδρύτρια του 
Λυκείου των Ελληνίδων πριν 100 χρόνια, κ. Καλλιρρόη Παρρέν. 
 
 


