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Η ελληνική πλευρά επίσης παρέχει κάθε χρόνο σειρά υποτροφιών θερινών μαθημάτων 
γλώσσας σε ελληνικά Πανεπιστήμια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα) και επίσης Λευκωσία 
Κύπρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus που λειτουργεί ανάμεσα στο Τμήμα του 
Brno και τα αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
βρίσκουν αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες κάθε χρόνο ευκαιρία να περάσουν ένα εξάμηνο 
στο εξωτερικό.

Τα μαθήματα παρακολουθούν και φοιτητές άλλων κλάδων, π.χ. Μεσογειακών Σπουδών, 
Αρχαίων Ελληνικών, Κλασσικής Αρχαιολογίας, Ιστορικού Τμήματος, κ.λ.π. Ενδιαφέρον 
για την εκμάθηση της γλώσσας παρουσιάζουν οι εδώ Έλληνες τρίτης γενιάς και Σλοβάκοι 
υπήκοοι, δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιο Κομένσκυ στην Μπρατισλάβα διδάσκονται τα 
Νέα ελληνικά μόνο στο πλαίσιο των Αρχαίων Ελληνικών και δεν αποτελούν πλήρη κλάδο.

Ως βοηθήματα για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται εκτός από το ελληνικό και 
ξενόγλωσσο υλικό και βιβλία στην τσεχική γλώσσα, τα οποία συνέγραψαν στη διάρκεια της 
λειτουργίας του Τμήματος οι επιστημονικοί του συνεργάτες. Πρόκειται προπαντός για την 
Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Γλώσσα (R. Dostálová – C. Franc-Sgourdeou, Základní kurz 
novořeckého jazyka, 2η ενισχυμένη έκδοση, Πράγα 2004), Ιστορία της Ελλάδας (P. Hra-
dečný κ.α., Dějiny Řecka, 2η έκδοση, Πράγα 2009), Ιστορία Βυζαντίου (B. Zástěrová κ.α., 
Dějiny Byzance, Πράγα), Ελληνο-τσεχικό λεξικό (Th. Nedělka, Novořecko-český slovník, 
2η ενισχυμένη έκδοση, Πράγα 2002), Βυζαντινή Παιδεία (R. Dostálová, Byzantská vzděla-
nost, 2η έκδοση, Πράγα 2003), Λεξικό Ελλήνων συγγραφέων (B. Borecký – R. Dostálová, 
Slovník řeckých spisovatelů, 2η έκδοση, Πράγα 2006).

Στη διάρκεια της εικοσαετούς ύπαρξης του κλάδου δημιουργήθηκε μία αξιόλογη 
βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίσθηκε και από ελληνικές δωρεές (Ίδρυμα Ουράνη, Ελληνικό 
Ίδρυμα Πολιτισμού, Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Ίδρυμα Ιονικής Τράπεζας) και από τον 
καθηγητή Hans Eideneier.

Στο Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών εδρεύει από το 1995 και η Τσεχική Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών, η οποία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών 
οργανώνει κατά μέσον όρο 8 διαλέξεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ομιλητές 
είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους (τελευταία καθ. Κ. Δημάδης, καθ. Α. Μαρκόπουλος, 
καθ. W. Puchner, καθ. R. Beaton και άλλοι), αλλά και γνωστοί συγγραφείς (Δ. Νόλλας) και 
απόφοιτοι του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών. Από το 2001 η Εταιρεία εκδίδει ετήσιο 
περιοδικό Neograeca Bohemica για τις Νεοελληνικές Σπουδές στην Τσεχία. Υποστήριξε 
επίσης την έκδοση του βιβλίου Ελληνικά πάθη. Μοίρα μιας όπερας. Aλληλογραφία 
Ν. Καζαντζάκη και Μπ. Μαρτίνου (R. Dostálová – A. Březina, Řecké pašije. Osud jed-
né opery. Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů, Praha 2003)  σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Μπ. Μαρτίνου στην Πράγα.

Ας αναφερθεί τέλος ότι το Τμήμα κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, χάρη στη 
γεμάτη αυταπάρνηση εργασία των διδασκόντων του, ιδιαίτερα των εξωτερικών (ας μη 
ξεχνάμε την επί δώδεκα χρόνια μετακίνηση της καθηγήτριας R. Dostálová εβδομαδιαία 
από την Πράγα, P. Hradečný, V. Vavřínek), κατορθώθηκε να τεθούν σταθερά θεμέλια του 

νέου κλάδου και ελπίζουμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τους 
νέους επιστήμονες για τη συνέχεια και τη βελτίωση του έργου αυτού.

50 χρόνια από το θάνατο του ∆ημήτρη Παπά, ιδρυτή 
της Έδρας Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του 

Καρόλου της Πράγας

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΟΣ

Τον ερχόμενο Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του πανεπιστημιακού 
Δημήτρη Παπά, ιδρυτή των νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της 
Πράγας. Ο Δημήτρης Παπάς δραστηριοποιήθηκε όχι μόνο στον πανεπιστημιακό χώρο, 
αλλά και πολιτικά, υπηρετώντας την κρίσιμη εμφυλιοπολεμική περίοδο ως άτυπος πρέσβης 
της λεγόμενης «κυβέρνησης του βουνού» στην τότε Τσεχοσλοβακία. Θα επιχειρήσουμε μια 
σύντομη ανάπλαση της προσωπικότητας του Δ. Παπά βασισμένοι σε αρχειακό υλικό του 
τσεχοσλοβακικού Υπουργείου Πληροφοριών,1 στο οποίο υπηρέτησε ο Δ. Παπάς λίγο μετά 
την άφιξή του στην Τσεχοσλοβακία, σε ορισμένες αναφορές που βρήκαμε στο Ιστορικό Αρχείο 
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,2 καθώς και στη νεκρολογία που έγραψε η Τσέχα 
βυζαντινολόγος Ρούζενα Ντοστάλοβα, συνάδελφος του Παπά στο Πανεπιστήμιο, λίγο μετά 
το θάνατό του στο Δελτίο της τσεχικής Ένωσης Κλασικών Φιλολόγων.3 Οι σημαντικότερες 
πληροφορίες όμως προέρχονται από μια ιδιόχειρη ημιτελή Bιογραφική έκθεση του Παπά, 
την οποία ανακαλύψαμε πρόσφατα κατά τη μετακόμιση κάποιων παλαιών εγγράφων από 
τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας στην Πράγα.

Ο Δημήτρης Παπάς γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1907 στο χωριό Καλά Νερά που 
βρίσκεται στους πρόποδες του Πηλίου, όπως ο ίδιος αναφέρει στη Bιογραφική έκθεσή του. 
Καταγόταν από μια ευκατάστατη αγροτική οικογένεια ελαιοπαραγωγών. Είχε έναν αδελφό 
και πέντε αδελφές. Ο πατέρας του ήταν βενιζελικός, χωρίς να ανακατεύεται ενεργά στην 
πολιτική ζωή. Ο Δημήτρης Παπάς πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό, όπου έβγαλε και 
το Δημοτικό. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, από τότε που γεννήθηκα ήμουν διαρκώς 
άρρωστος από ελονοσία και ελώδη καχεξία, γι΄ αυτό κι ήμουν περιορισμένος στο σπίτι κάτω 
απ΄ την επίβλεψη της μητέρας μου. Το 1916 η οικογένεια Παπά μετακινήθηκε στο Βόλο, 
όπου ο Δημήτρης σπούδασε στο Ελληνικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο. Το 1925 ο Δημήτρης 
αναχώρησε για την Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Ο πατέρας μου 
με επίεσε να σπουδάσω νομικά, εγώ όμως ήθελα να σπουδάσω φιλολογία, στην οποία 

1 Národní archiv, k. Ministerstvo informací, sl. Řecký referát (Εθνικό Αρχείο Πράγας – ΕΑΠ, Υπουργείο 
Πληροφοριών, φάκελος Ελληνικός Τομέας).

2 Υπουργείο Εξωτερικών, Ιστορικό Αρχείο, φακ. 80, υποφ. 1 (1951).
3 DOSTÁLOVÁ 1963, 189–190.
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είχα κλίση απ΄ το Γυμνάσιο και οι καθηγητές μου το συνιστούσαν, αναφέρει ο Παπάς στο 
ιδιόχειρο βιογραφικό του. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετά την αποφοίτησή 
του ο Δ. Παπάς συνεργάστηκε με το γνωστό ακαδημαϊκό Ανδρέα Ανδρεάδη, κοσμήτορα 
της Νομικής Σχολής και θεμελιωτή της πολιτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Συνέβαλε στη 
συγγραφή της μνημειώδους Ιστορίας των Οικονομικών της Ελλάδος από την ομηρικήν 
εποχήν ως τα νεώτερα χρόνια. Μάλιστα ο Παπάς στο τσεχικό βιογραφικό του διατείνεται 
ότι οι τρεις τόμοι που αναφέρονται στην ιστορία της οικονομίας κατά την ομηρική, κλασική 
και ελληνιστική περίοδο αποτελούν δικά του έργα.4 Στο ίδιο βιογραφικό αναφέρει, χωρίς 
να κατονομάζει επακριβώς, μελέτες που έγραψε για την εθνική οικονομία την περίοδο 
της Επανάστασης του ΄21 καθώς και για την οικονομία της ελληνιστικής Αιγύπτου την 
περίοδο του Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου. Κάνοντας μια αναδρομή στην επιστημονική του 
αρθρογραφία κατά τη δεκαετία του ΄30 ο Παπάς παραθέτει τους εξής τίτλους: Η πορεία 
του ελληνικού θεάτρου από την αρχαιότητα ως σήμερα (1930)· Ο Ettore Romagnoli και 
το έργο του (1935)· Α. Μ. Ανδρεάδης: η προσωπικότητά του και το έργο του (1936)· 
Το οικογενειακό Δίκαιο στο ορθόδοξο δικαστικό Δίκαιο και στο διεθνές Αστικό Δίκαιο·  
Cuiacius, το έργο του και η σχολή του· Ο ανθρωπισμός στο Δίκαιο.

Το 1930 ο Παπάς αναχώρησε για ταξίδι σπουδής στο Παρίσι, όπου για ένα τρίμηνο 
έμεινε στο Καρτιέ Λατέν, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου για έναν χρόνο 
παρακολούθησε τα σεμινάρια που διηύθυνε στο Φροντιστήριο Βυζαντινής Φιλολογίας 
ο γνωστός βυζαντινολόγος Σίλβιο Μερκάτι. Εκεί ο Παπάς ασχολήθηκε με τη μεθοδολογία 
ερμηνείας και κριτικής βυζαντινών συγγραφέων. Το 1931 επέστρεψε στην Ελλάδα, 
όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία ως βοηθητικός στρατιώτης και στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στο Βόλο, όπου άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου μέχρι την κήρυξη του 
ελληνο-ιταλικού πολέμου. Παράλληλα από το 1932 άρχισε να ετοιμάζεται θεωρητικά για 
το ακαδημαϊκό στάδιο, αποσκοπώντας να ειδικευτεί στο βυζαντινό δίκαιο. Γι αυτό, όπως 
γράφει ο ίδιος, ασχολήθηκα με τη Βυζαντινή εποχή από άποψη ιστορίας, φιλολογίας και 
τέχνης. Παράλληλα έγραφα σε επαρχιακές εφημερίδες και περιοδικά φιλολογικές και 
θεατρικές κριτικές. Το δικηγορικό μου επάγγελμα ύστερα από δυο χρόνια εξάσκησης, μου 
έδινε αρκετά ώστε να μπορώ να ζω και να μελετώ με σχετική άνεση. Το 1934 ταξίδεψε 
επαγγελματικά στην Αίγυπτο. Εξασφαλίζοντας φιλοξενία στο σπίτι του θείου του, που έμεινε 
στην Αλεξάνδρεια, αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε προκειμένου να μελετήσει τους 
ελληνιστικούς παπύρους. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, το 
Άγιο Όρος, τo Μέγα Σπήλαιο και στην Αγία Λαύρα με σκοπό να μελετήσει χειρόγραφα που 
βρίσκονταν φυλαγμένα στα μοναστήρια τους.

Ο Δ. Παπάς επικαλείται την αγάπη του για τη μελέτη προκειμένου να δικαιολογήσει 
την απουσία του από τις πολιτικές ζυμώσεις κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής και 
της δικηγορικής του σταδιοδρομίας. Στη βιογραφική του έκθεση γράφει ότι δεν ανέπτυξε 

πολιτική δραστηριότητα την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας σημειώνοντας ωστόσο ότι 
σε συζητήσεις είχα αρκετά έντονα εκδηλωθεί ενάντια στη δικτατορία και η αστυνομία 
στο χωριό δυο φορές μ΄ εκάλεσε και μου έκανε συστάσεις κι έμμεσες απειλές. Πάντως 
εξακολούθησα να υποστηρίζω δωρεάν κομμουνιστές και να καταφέρομαι ενάντια στο 
καθεστώς. Για τη βασιμότητα των ως άνω επικαλείται ως μάρτυρα τον συμπατριώτη του 
Μιλτιάδη Πορφυρογένη, κορυφαίο στέλεχος στη συνέχεια του ΚΚΕ και υπουργό στην πρώτη 
μεταπολεμική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.5

Στη Βιογραφική έκθεσή του ο Παπάς δεν αναφέρει οτιδήποτε για τη δική του 
αντιστασιακή δράση, μολονότι αναφέρεται λεπτομερειακά στην αντιστασιακή δράση των 
υπολοίπων μελών της οικογένειάς του. Από τσεχικές πηγές πληροφορούμαστε ότι ο Παπάς 
εντάχθηκε το 1942 στο ΚΚΕ και από το 1943 έγινε αξιωματικός του ΕΛΑΣ, πιθανότατα 
σε κάποια από τα ανταρτικά σώματα που δρούσαν στην περιοχή του Πηλίου.6 Ο ίδιος γράφει 
ότι μετά τη Βάρκιζα, Φεβρουάριο–Μάρτιο του 1945, πέρασε με εντολή του ΚΚΕ στη 
Γιουγκοσλαβία καθώς καταδιωκόταν στην Ελλάδα για την αντιστασιακή του δράση στην 
Κατοχή. Την περίοδο της μεταβαρκιζιανής τρομοκρατίας φαίνεται ότι αρκετοί συγγενείς 
του καταδιώχτηκαν για την αντιστασιακή τους δραστηριότητα. Το ξέσπασμα του Εμφυλίου 
βρήκε τον Παπά στην ελληνική προσφυγική κοινότητα του Μπούλκες, απ΄ όπου το Μάρτιο 
του 1947 με εντολή του κόμματος αναχώρησε για την Τσεχοσλοβακία προκειμένου να 
υποβληθεί σε θεραπεία μετά το πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Μπούλκες.

Στην Τσεχοσλοβακία, κατόπιν πρότασης του νεοϊδρυθέντος Τσεχοσλοβακικο-ελληνικού 
Συνδέσμου, προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Πληροφοριών, το οποίο λειτουργούσε υπό τη 
διεύθυνση του κομμουνιστή υπουργού Βάτσλαβ Κοπέτσκι, σε μια εποχή που ακόμα στην 
Τσεχοσλοβακία δεν είχε επιβληθεί μονοπωλιακά η εξουσία των κομμουνιστών. Από την αρχή 
της παραμονής του στην Πράγα ο Παπάς προσπάθησε να μάθει τσεχικά και λειτουργούσε 
ως άτυπος «πρέσβης» του ΚΚΕ και της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) 
στην Τσεχοσλοβακία. Οι αρμοδιότητές του αυξήθηκαν από το Φεβρουάριο του 1948, όταν 
το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ανέλαβε την αποκλειστική άσκηση της εξουσίας στη χώρα. Ο Παπάς 
είχε την ευθύνη τον εκπομπών του τσεχοσλοβάκικου ραδιοφώνου στα ελληνικά, διοργάνωσε 
εράνους και εκδηλώσεις συμπαράστασης προς το ΔΣΕ, ενημέρωνε την τσεχοσλοβάκικη κοινή 
γνώμη για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα από το Μάρτιο του 1948 ανέλαβε τη 
διεύθυνση της Έδρας Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου,7 στο οποίο από το 
16ο αιώνα είχε καθιερωθεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όχι όμως και 
της νεοελληνικής φιλολογίας.

4 Εθνικό Αρχείο Πράγας – ΕΑΠ, Υπουργείο Πληροφοριών, φάκελος Ελληνικός Τομέας – Curriculum vitae 
dr. D. Papase.

5 Πιθανολογούμε ότι η Βιογραφική έκθεση του Δ. Παπά συντάχθηκε για τους σκοπούς της κομματικής 
«ανακαταγραφής» το 1951, όταν όλα τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ στην πολιτική προσφυγιά υποχρεώθηκαν να 
αναφερθούν με εξονυχιστικές λεπτομέρειες στο παρελθόν τους.

6 DOSTÁLOVÁ 1963, 189–190.
7 Εθνικό Αρχείο Πράγας – ΕΑΠ, Υπουργείο Πληροφοριών, φάκελος Ελληνικός Τομέας – Επιστολή Yπουργείου 

Πληροφοριών στο Yπουργείο Παιδείας και Διαφώτισης (19. 9. 1947) στο οποίο προτείνεται η ίδρυση Έδρας 
Νέων Ελληνικών με λέκτορα τον Δημήτρη Παπά.
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το έργο του (1935)· Α. Μ. Ανδρεάδης: η προσωπικότητά του και το έργο του (1936)· 
Το οικογενειακό Δίκαιο στο ορθόδοξο δικαστικό Δίκαιο και στο διεθνές Αστικό Δίκαιο·  
Cuiacius, το έργο του και η σχολή του· Ο ανθρωπισμός στο Δίκαιο.

Το 1930 ο Παπάς αναχώρησε για ταξίδι σπουδής στο Παρίσι, όπου για ένα τρίμηνο 
έμεινε στο Καρτιέ Λατέν, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου για έναν χρόνο 
παρακολούθησε τα σεμινάρια που διηύθυνε στο Φροντιστήριο Βυζαντινής Φιλολογίας 
ο γνωστός βυζαντινολόγος Σίλβιο Μερκάτι. Εκεί ο Παπάς ασχολήθηκε με τη μεθοδολογία 
ερμηνείας και κριτικής βυζαντινών συγγραφέων. Το 1931 επέστρεψε στην Ελλάδα, 
όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία ως βοηθητικός στρατιώτης και στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στο Βόλο, όπου άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου μέχρι την κήρυξη του 
ελληνο-ιταλικού πολέμου. Παράλληλα από το 1932 άρχισε να ετοιμάζεται θεωρητικά για 
το ακαδημαϊκό στάδιο, αποσκοπώντας να ειδικευτεί στο βυζαντινό δίκαιο. Γι αυτό, όπως 
γράφει ο ίδιος, ασχολήθηκα με τη Βυζαντινή εποχή από άποψη ιστορίας, φιλολογίας και 
τέχνης. Παράλληλα έγραφα σε επαρχιακές εφημερίδες και περιοδικά φιλολογικές και 
θεατρικές κριτικές. Το δικηγορικό μου επάγγελμα ύστερα από δυο χρόνια εξάσκησης, μου 
έδινε αρκετά ώστε να μπορώ να ζω και να μελετώ με σχετική άνεση. Το 1934 ταξίδεψε 
επαγγελματικά στην Αίγυπτο. Εξασφαλίζοντας φιλοξενία στο σπίτι του θείου του, που έμεινε 
στην Αλεξάνδρεια, αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε προκειμένου να μελετήσει τους 
ελληνιστικούς παπύρους. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, το 
Άγιο Όρος, τo Μέγα Σπήλαιο και στην Αγία Λαύρα με σκοπό να μελετήσει χειρόγραφα που 
βρίσκονταν φυλαγμένα στα μοναστήρια τους.

Ο Δ. Παπάς επικαλείται την αγάπη του για τη μελέτη προκειμένου να δικαιολογήσει 
την απουσία του από τις πολιτικές ζυμώσεις κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής και 
της δικηγορικής του σταδιοδρομίας. Στη βιογραφική του έκθεση γράφει ότι δεν ανέπτυξε 

πολιτική δραστηριότητα την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας σημειώνοντας ωστόσο ότι 
σε συζητήσεις είχα αρκετά έντονα εκδηλωθεί ενάντια στη δικτατορία και η αστυνομία 
στο χωριό δυο φορές μ΄ εκάλεσε και μου έκανε συστάσεις κι έμμεσες απειλές. Πάντως 
εξακολούθησα να υποστηρίζω δωρεάν κομμουνιστές και να καταφέρομαι ενάντια στο 
καθεστώς. Για τη βασιμότητα των ως άνω επικαλείται ως μάρτυρα τον συμπατριώτη του 
Μιλτιάδη Πορφυρογένη, κορυφαίο στέλεχος στη συνέχεια του ΚΚΕ και υπουργό στην πρώτη 
μεταπολεμική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.5

Στη Βιογραφική έκθεσή του ο Παπάς δεν αναφέρει οτιδήποτε για τη δική του 
αντιστασιακή δράση, μολονότι αναφέρεται λεπτομερειακά στην αντιστασιακή δράση των 
υπολοίπων μελών της οικογένειάς του. Από τσεχικές πηγές πληροφορούμαστε ότι ο Παπάς 
εντάχθηκε το 1942 στο ΚΚΕ και από το 1943 έγινε αξιωματικός του ΕΛΑΣ, πιθανότατα 
σε κάποια από τα ανταρτικά σώματα που δρούσαν στην περιοχή του Πηλίου.6 Ο ίδιος γράφει 
ότι μετά τη Βάρκιζα, Φεβρουάριο–Μάρτιο του 1945, πέρασε με εντολή του ΚΚΕ στη 
Γιουγκοσλαβία καθώς καταδιωκόταν στην Ελλάδα για την αντιστασιακή του δράση στην 
Κατοχή. Την περίοδο της μεταβαρκιζιανής τρομοκρατίας φαίνεται ότι αρκετοί συγγενείς 
του καταδιώχτηκαν για την αντιστασιακή τους δραστηριότητα. Το ξέσπασμα του Εμφυλίου 
βρήκε τον Παπά στην ελληνική προσφυγική κοινότητα του Μπούλκες, απ΄ όπου το Μάρτιο 
του 1947 με εντολή του κόμματος αναχώρησε για την Τσεχοσλοβακία προκειμένου να 
υποβληθεί σε θεραπεία μετά το πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Μπούλκες.

Στην Τσεχοσλοβακία, κατόπιν πρότασης του νεοϊδρυθέντος Τσεχοσλοβακικο-ελληνικού 
Συνδέσμου, προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Πληροφοριών, το οποίο λειτουργούσε υπό τη 
διεύθυνση του κομμουνιστή υπουργού Βάτσλαβ Κοπέτσκι, σε μια εποχή που ακόμα στην 
Τσεχοσλοβακία δεν είχε επιβληθεί μονοπωλιακά η εξουσία των κομμουνιστών. Από την αρχή 
της παραμονής του στην Πράγα ο Παπάς προσπάθησε να μάθει τσεχικά και λειτουργούσε 
ως άτυπος «πρέσβης» του ΚΚΕ και της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) 
στην Τσεχοσλοβακία. Οι αρμοδιότητές του αυξήθηκαν από το Φεβρουάριο του 1948, όταν 
το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ανέλαβε την αποκλειστική άσκηση της εξουσίας στη χώρα. Ο Παπάς 
είχε την ευθύνη τον εκπομπών του τσεχοσλοβάκικου ραδιοφώνου στα ελληνικά, διοργάνωσε 
εράνους και εκδηλώσεις συμπαράστασης προς το ΔΣΕ, ενημέρωνε την τσεχοσλοβάκικη κοινή 
γνώμη για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα από το Μάρτιο του 1948 ανέλαβε τη 
διεύθυνση της Έδρας Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου,7 στο οποίο από το 
16ο αιώνα είχε καθιερωθεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όχι όμως και 
της νεοελληνικής φιλολογίας.

4 Εθνικό Αρχείο Πράγας – ΕΑΠ, Υπουργείο Πληροφοριών, φάκελος Ελληνικός Τομέας – Curriculum vitae 
dr. D. Papase.

5 Πιθανολογούμε ότι η Βιογραφική έκθεση του Δ. Παπά συντάχθηκε για τους σκοπούς της κομματικής 
«ανακαταγραφής» το 1951, όταν όλα τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ στην πολιτική προσφυγιά υποχρεώθηκαν να 
αναφερθούν με εξονυχιστικές λεπτομέρειες στο παρελθόν τους.

6 DOSTÁLOVÁ 1963, 189–190.
7 Εθνικό Αρχείο Πράγας – ΕΑΠ, Υπουργείο Πληροφοριών, φάκελος Ελληνικός Τομέας – Επιστολή Yπουργείου 

Πληροφοριών στο Yπουργείο Παιδείας και Διαφώτισης (19. 9. 1947) στο οποίο προτείνεται η ίδρυση Έδρας 
Νέων Ελληνικών με λέκτορα τον Δημήτρη Παπά.
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Παράλληλα ο Παπάς συνέβαλε στο συντονισμό της υποδοχής των εκατοντάδων 
προσφυγόπουλων που άρχισαν να φτάνουν τον Απρίλιο του 1948 προερχόμενα από τις 
ανταρτοκρατούμενες περιοχές της «Ελεύθερης Ελλάδας». Ιδιαίτερα πιεστική ήταν η ανάγκη 
προετοιμασίας δασκάλων ικανών να αναλάβουν τη διδασκαλία των προσφυγόπουλων, 
εξάλλου αυτός ήταν και ο απώτερος στόχος της Έδρας των Νέων Ελληνικών στην Πράγα. 
Επειδή όμως οι ανάγκες ήταν ιδιαίτερα πιεστικές, ο Παπάς σε συνεργασία με το δάσκαλο 
Λυσίμαχο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί (ΕΒΟΠ) στην 
Τσεχοσλοβακία, διοργάνωσαν ταχύρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης δασκάλων, τους οποίους 
επέλεξαν από τις τάξεις των μεγαλύτερων σε ηλικία προσφυγόπουλων. Οι πολλαπλές 
υποχρεώσεις χειροτέρευσαν την κατάσταση υγείας του Παπά, γι΄ αυτό και η ηγεσία ΚΚΕ 
έστειλε από το Παρίσι στην Πράγα το γνωστό δημοσιογράφο Σεραφείμ Μάξιμο, τον οποίο 
όμως συνόδευε η φήμη του ανυπόληπτου κομματικά στελέχους, καθώς είχε διαγραφεί από το 
ΚΚΕ το 1926. Έτσι ο Παπάς, παρά τα προβλήματα υγείας, εξακολούθησε να εμφανίζεται 
ως ο κύριος εκπρόσωπος του ΚΚΕ και της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στην 
Τσεχοσλοβακία. Μετά την οριστική ήττα στο Γράμμο και την άφιξη δώδεκα χιλιάδων 
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία ο Παπάς έπαψε να διαδραματίζει πλέον πολιτικό ρόλο, 
καθώς το ρόλο του καθοδηγητή των προσφύγων ανέλαβε ο συμπατριώτης του Μιλτιάδης 
Πορφυρογένης. Τα ενδιαφέροντα του Παπά αναπροσανατολίστηκαν στον πανεπιστημιακό 
τομέα. Το 1951 η τσεχοσλοβάκικη κυβέρνηση του απένειμε τον τίτλο του υφηγητή ενώ την 
ίδια χρονιά αποπεράτωσε τη μετάφραση στα ελληνικά του γνωστού αυτοβιογραφικού βιβλίου 
του Τσέχου αντιστασιακού κομμουνιστή δημοσιογράφου Γιούλιους Φούτσικ, Ρεπορτάζ κάτω 
απ΄ την κρεμάλα.8

Οι δραστηριότητες του Παπά προκάλεσαν την προσοχή της Ελληνικής Πρεσβείας 
στην Πράγα, η οποία ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο 
ζητούσε να μάθει πλήρη στοιχεία ταυτότητος, ως και τον τόπο καταγωγής του ειρημένου, 
προκειμένου να ενεργήσωμεν διά την διαγραφήν του εκ των Μητρώων αρρένων, καθ΄ όσον 
απεστηρήθη ούτος της Ελληνικής Ιθαγενείας δυνάμει του από 29 – 10 – 49 Β(ασιλικού) 
Δ(ιατάγματος).9 Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών με εμπιστευτικό σήμα του στην 
Πρεσβεία στο Παρίσι ανέφερε τα εξής: Προκειμένου να εξακριβώσωμεν την ταυτότητα του 
εις Τσεχοσλοβακίαν μεταβάντος εκ Γαλλίας κατ΄ Οκτώβριον 1947 κομμουνιστού φιλολόγου 
Δημητρίου Παππά, ήδη καθηγητού της νεοελληνικής γλώσσης εν τω Πανεπιστημίω Καρόλου 
της Πράγας, υπηρετούντος συγχρόνως εις το Τσεχοσλοβακικόν Υπουργείον Πληροφοριών 
και αναπτύσσοντος έντονον αντεθνικήν δράσιν, έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν 

υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, ερευνήσητε καταλλήλως και γνωρίσητε ημίν εάν πράγματι 
ούτος, ως εμφανίζεται, τυγχάνει διπλωματούχος της Σορβόννης.10 Προφανώς επρόκειτο 
για λαθεμένα στοιχεία των ελληνικών διωκτικών αρχών, τουλάχιστον ως προς το σκέλος 
των σπουδών του Δ. Παπά στη Σορβόννη και του δρομολογίου που ακολούθησε προς την 
Τσεχοσλοβακία, αυτό όμως δεν εμπόδισε την ελληνική κυβέρνηση να του αφαιρέσει την 
ιθαγένεια, όπως εξάλλου και σε χιλιάδες άλλους πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στις 
χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Μετά το 1951 ο Παπάς προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της Έδρας των Νέων 
Ελληνικών μετατόπισε το ερευνητικό του ενδιαφέρον από το δίκαιο στη φιλολογία και 
στη λογοτεχνία. Συνέβαλε ουσιαστικά στην εκμάθηση της τσεχικής, όρος απαραίτητος 
για την προσαρμογή των χιλιάδων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, με τη συγγραφή του 
πρώτου τσεχο-ελληνικού λεξικού (20.000 λήμματα). Λίγο αργότερα (1954) έγραψε την 
πρώτη μέθοδο εκμάθησης της τσεχικής γλώσσας (Η Τσέχικη για Έλληνες).11 Παράλληλα 
έδινε διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική 
ιστορία. Για τις ανάγκες των φοιτητών συνέγραψε την Χρηστομάθεια της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας,12 στην οποία παρέθεσε εκτενή αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων 
Nεοελλήνων συγγραφέων και ποιητών. Άγνωστο παραμένει το πώς και πότε κατόρθωσε 
να μεταφέρει από την Ελλάδα στην Πράγα την προσωπική του βιβλιοθήκη. Το ένα τρίτο 
περίπου των τόμων της βιβλιοθήκης του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας στην Πράγα 
εξακολουθούν να φέρουν μέχρι σήμερα την υπογραφή και τη σφραγίδα του Δ. Παπά. 
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πολύτομος Ιστορία του Παπαρρηγόπουλου,13 η Ιστορία του 
Κορδάτου,14 κλασικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας κλπ. Παράλληλα ξαναπιάνεται με την 
αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, επιδιδόμενος σε μια ευγενική άμιλλα με 
το Δημήτρη Χατζή, «ανταγωνιστή» του στη Βουδαπέστη. Στο ειδικό τεύχος της σειράς Ber-
liner Byzantinistische Arbeiten, Probleme Der Neugriechischen Literatur, δημοσιεύτηκε 
το 1959 το άρθρο Πότε αρχίζει η νεοελληνική λογοτεχνία, το οποίο ήταν η διάλεξή του 
στο συνέδριο για τις νεοελληνικές σπουδές που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1957 
στο Ανατολικό Βερολίνο.15 Στο φιλολογικό περιοδικό Universitas Carolina δημοσίευσε ένα 
άρθρο για την ελληνική διγλωσσία,16 ενώ σε ένα άλλο άρθρο επιχείρησε να καταγράψει 
τα διαφορετικά στάδια της νεοελληνικής λογοτεχνίας.17 Δυστυχώς η ασθενική του κράση 

8 FOUTSIK 1951.
9 Υπουργείο Εξωτερικών, Ιστορικό Αρχείο, φακ. 80, υποφ. 1 (1951) – Επιστολή Yπουργείου Δημ. Τάξεως προς 

Υπουργείον Εξωτερικών (29. 1. 1951).

10 Στο ίδιο, Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών προς την Εν Παρισίοις Β. Πρεσβείαν (12. 6. 1951).
11 PAPAS 1954.
12 PAPAS 1958.
13 PAPARRIGOPOULOS 1932.
14 KORDATOS 1957.
15 PAPAS 1959.
16 PAPAS 1955.
17 PAPAS 1958/1959.
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Δ(ιατάγματος).9 Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών με εμπιστευτικό σήμα του στην 
Πρεσβεία στο Παρίσι ανέφερε τα εξής: Προκειμένου να εξακριβώσωμεν την ταυτότητα του 
εις Τσεχοσλοβακίαν μεταβάντος εκ Γαλλίας κατ΄ Οκτώβριον 1947 κομμουνιστού φιλολόγου 
Δημητρίου Παππά, ήδη καθηγητού της νεοελληνικής γλώσσης εν τω Πανεπιστημίω Καρόλου 
της Πράγας, υπηρετούντος συγχρόνως εις το Τσεχοσλοβακικόν Υπουργείον Πληροφοριών 
και αναπτύσσοντος έντονον αντεθνικήν δράσιν, έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν 

υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, ερευνήσητε καταλλήλως και γνωρίσητε ημίν εάν πράγματι 
ούτος, ως εμφανίζεται, τυγχάνει διπλωματούχος της Σορβόννης.10 Προφανώς επρόκειτο 
για λαθεμένα στοιχεία των ελληνικών διωκτικών αρχών, τουλάχιστον ως προς το σκέλος 
των σπουδών του Δ. Παπά στη Σορβόννη και του δρομολογίου που ακολούθησε προς την 
Τσεχοσλοβακία, αυτό όμως δεν εμπόδισε την ελληνική κυβέρνηση να του αφαιρέσει την 
ιθαγένεια, όπως εξάλλου και σε χιλιάδες άλλους πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στις 
χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Μετά το 1951 ο Παπάς προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της Έδρας των Νέων 
Ελληνικών μετατόπισε το ερευνητικό του ενδιαφέρον από το δίκαιο στη φιλολογία και 
στη λογοτεχνία. Συνέβαλε ουσιαστικά στην εκμάθηση της τσεχικής, όρος απαραίτητος 
για την προσαρμογή των χιλιάδων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, με τη συγγραφή του 
πρώτου τσεχο-ελληνικού λεξικού (20.000 λήμματα). Λίγο αργότερα (1954) έγραψε την 
πρώτη μέθοδο εκμάθησης της τσεχικής γλώσσας (Η Τσέχικη για Έλληνες).11 Παράλληλα 
έδινε διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική 
ιστορία. Για τις ανάγκες των φοιτητών συνέγραψε την Χρηστομάθεια της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας,12 στην οποία παρέθεσε εκτενή αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων 
Nεοελλήνων συγγραφέων και ποιητών. Άγνωστο παραμένει το πώς και πότε κατόρθωσε 
να μεταφέρει από την Ελλάδα στην Πράγα την προσωπική του βιβλιοθήκη. Το ένα τρίτο 
περίπου των τόμων της βιβλιοθήκης του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας στην Πράγα 
εξακολουθούν να φέρουν μέχρι σήμερα την υπογραφή και τη σφραγίδα του Δ. Παπά. 
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πολύτομος Ιστορία του Παπαρρηγόπουλου,13 η Ιστορία του 
Κορδάτου,14 κλασικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας κλπ. Παράλληλα ξαναπιάνεται με την 
αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, επιδιδόμενος σε μια ευγενική άμιλλα με 
το Δημήτρη Χατζή, «ανταγωνιστή» του στη Βουδαπέστη. Στο ειδικό τεύχος της σειράς Ber-
liner Byzantinistische Arbeiten, Probleme Der Neugriechischen Literatur, δημοσιεύτηκε 
το 1959 το άρθρο Πότε αρχίζει η νεοελληνική λογοτεχνία, το οποίο ήταν η διάλεξή του 
στο συνέδριο για τις νεοελληνικές σπουδές που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1957 
στο Ανατολικό Βερολίνο.15 Στο φιλολογικό περιοδικό Universitas Carolina δημοσίευσε ένα 
άρθρο για την ελληνική διγλωσσία,16 ενώ σε ένα άλλο άρθρο επιχείρησε να καταγράψει 
τα διαφορετικά στάδια της νεοελληνικής λογοτεχνίας.17 Δυστυχώς η ασθενική του κράση 

8 FOUTSIK 1951.
9 Υπουργείο Εξωτερικών, Ιστορικό Αρχείο, φακ. 80, υποφ. 1 (1951) – Επιστολή Yπουργείου Δημ. Τάξεως προς 

Υπουργείον Εξωτερικών (29. 1. 1951).

10 Στο ίδιο, Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών προς την Εν Παρισίοις Β. Πρεσβείαν (12. 6. 1951).
11 PAPAS 1954.
12 PAPAS 1958.
13 PAPARRIGOPOULOS 1932.
14 KORDATOS 1957.
15 PAPAS 1959.
16 PAPAS 1955.
17 PAPAS 1958/1959.
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δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει άρθρα και μελέτες πάνω στις οποίες δούλευε. Στον 
κατάλογο με τις υπό συγγραφή μελέτες, που μας άφησε ο Παπάς λίγο πριν το θάνατό του, 
αναφέρονται οι εξής τίτλοι:

Για τις θεσσαλικές διαλέκτους·
Συλλογή θεσσαλικών δημοτικών τραγουδιών·
Κατάλογος χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Ζαγοράς (επεξεργασία του ημιτελούς 

καταλόγου του καθηγητή Δυοβουνιώτη)·
Κατάλογος χειρογράφων της βιβλιοθήκης του Άνθιμου Γαζή και του Γρηγορίου 

Κωνσταντά στις Μηλιές του Πηλίου·
Εκκλησίες του Πηλίου (Μελέτη για τη νεοελληνική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική)·
Θεωρία Lex causae για το Δίκαιο στις Συναλλαγές (διδακτορική διατριβή)·
Lex Rodia de jactu (Ιστορική μελέτη για το αρχαιοελληνικό Δίκαιο της Θαλάσσης)·
Ο Γεωργικός Νόμος του Λέοντα Ισαύρου·
Εγχειρίδιο νεοελληνικής γραμματικής·
Μελέτη για την ιστορία της νεοελληνικής και βυζαντινής λογοτεχνίας.

Δυστυχώς ένα νέο εγκεφαλικό επεισόδιο την άνοιξη του 1963 στάθηκε μοιραίο και δεν 
του επέτρεψε να υλοποιήσει τα σχέδιά του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 
Οι τότε φοιτητές του εξαίρουν την απλότητά του, την εργατικότητα και το χαμόγελό του. 
Με σκληρή προσωπική εργασία, ξεπερνώντας με υπομονή τα εμπόδια και τις απογοητεύσεις 
της αναγκαστικής υπερορίας, ο Δημήτρης Παπάς έθεσε τα θεμέλια της νεοελληνικής 
φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.
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Konference Neograeca Medii Aevi VII
Iraklio, Kréta, 1.–4. 11. 2012

MARKÉTA KULHÁNKOVÁ

Historické muzeum Kréty v Irakliu hostilo na počátku listopadu sedmou konferenci Neo-
graeca Medii Aevi, setkání badatelů, jejichž zájem se pohybuje na pomezí byzantologie 
a neogrecistiky a zabírá období od pozdně byzantské literatury v lidovém jazyce (12. stol.) 
po literaturu krétské renesance (17. stol.). První ze série konferencí tohoto jména se konala 
v poměrně úzkém kruhu badatelů (H. Eideneier, M. Jeffreys, S. Alexiou…) v Kolíně nad
Rýnem roku 1986. Pokračování následovala s většími či menšími přestávkami v Benát-
kách, Vitorii, Levkosii, Oxfordu a Ioannině.

Samotný koncept disciplíny „Neograeca medii aevi“ se dočkal kritiky především z řad byzan-
tologů a jeho zastáncům se dodnes nepodařilo zcela přesvědčivě prosadit oprávněnost vyčlenění 
bádání o této skupině textů z byzantologie na jedné a neogrecistiky na druhé straně. Dlouhých 
sedm let od poslední konference v Ioannině stejně jako fakt, že sborníku z ní se odborná veřejnost 
dosud nedočkala, navíc naznačují, že disciplína procházela v poslední době i jakousi vnitřní krizí.

Listopadová konference v Irakliu byla velmi silně obsazena badateli všech věkových ka-
tegorií od nestorů z Kolína přes renomované badatele středního věku (U. Moennig, S. Ka-
klamanis, S. Lendari...) až po nejmladší generaci doktorandů a doktorandek. Proběhlo 
zde také ustavující valné shromáždění Společnosti pro výzkum raně novořecké literatury 
(Εταιρεία για τη μελέτη της δημώδους ελληνικής γραμματείας). Ač o konceptu „δημώδης 
γραμματεία“ lze, jak bylo řečeno, polemizovat a ač je nepochybně možné bádat a vydávat 
texty i monografie i bez zastřešení vědeckou společností a pravidelně konaných velkých kon-
ferencí, je rozhodně prospěšné mít platformu, na níž se mohou badatelé s podobnými zájmy 
setkávat, komunikovat a vyměňovat si informace. Dosavadní pokusy, jako např. internetové 
stránky www.early-modern-greek.org, zatím zůstaly na půl cesty. Po listopadovém setkání 
v Irakliu se však zdá, že se v tomto ohledu blýská na lepší časy.

Na konferenci zaznělo přes 40 vesměs kvalitních, často nová témata otevírajících a dis-
kusi stimulujících příspěvků. Na tomto typu konferencí tradičně silně zastoupené otázky 
ediční praxe raně novořeckých textů byly tentokrát v menšině, zmiňme zprávu A. van Ge-
merta a J. Mavromatise o netrpělivě očekávaném souborném vydání básní S. Sachlikise. 
H. Eidenerer kritizoval pojetí satiry jako literárního žánru v raně novořeckých textech; vel-
ký ohlas vzbudil příspěvek E. Jeffreys navrhující posunout sepsání románu o trojské válce
do 2. poloviny 13. století; W. Puchner zkoumal dramatické elementy v krétské náboženské 
básni Παλαιά και Καινή Διαθήκη; R. E. Bancroft-Marcus se zabývala metrickými zvlášt-
nostmi v básních krétské renesance a jejich vztahem k systému fonetického zápisu latinkou. 
Dílům krétské renesance, a především Erotokritu, byla tradičně věnována velká pozornost. 
Celý poslední den konference byl pak vyhrazen příspěvkům lingvistickým od otázky místa 
jazyka raně novořecké literatury ve vývoji řečtiny (E. Karantzola – K. Tiktopoulou) přes 


