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Οι γιορτές μας

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Και φέτος γιορτάστηκε με 
λαμπρότητα η 189η επέτειος 

της επανάστασης των Ελλήνων 
για την απελευθέρωση της Ελλά-
δας απ’ την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Την εκδήλωση διοργάνωσε 
η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδα-
πέστης μαζί με την Αυτοδιοίκηση 
Ελλήνων του 13ου Διαμερίσμα-
τος, και πραγματοποιήθηκε στις 
26 Μαρτίου 2010 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «József Attila» του 13ου 
Διαμερίσματος της πρωτεύουσας. 
Στην γιορτή συμμετείχαν εκατο-
ντάδες συμπατριώτες μας από την 
Βουδαπέστη, καθώς ήρθαν και 
πολλοί συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσές μας από την επαρχία, 
το Μίσκολτς,την Τάταμπάνια,το 
χωριό Μπελογιάννη κ.ά. Έτσι που 
ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε 
από τους ομογενείς μας όλων των 
ηλικιών. Την γιορτή τίμησαν με την 
παρουσία τους οι κ. Ιωάννης Στα-
ματέκος, Πρόξενος της Πρεσβείας 
μας, Νικόλαος Βλαχάκης, Υπεύθυ-
νος του Γραφείου Τύπου, Αλέξαν-
δρος Δεσύπρης Στρατιωτικός Ακό-
λουθος, ο Ιερέας Ιωσήφ Κάλοτα, 
ο Δήμαρχος του χωριού Μπελο-

γιάννη Κώστας Ριζογιάννης, ο Πρό-
εδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων 
Ουγγαρίας Λαοκράτης Κοράνης 
και άλλοι επίσημοι προσκεκλημέ-
νοι. Ο εορτασμός άνοιξε με τους 
εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και 
της Ουγγαρίας που τραγούδησε η 
χορωδία «Καρυάτιδες». Ο κ. Σπύ-
ρος Αγκάρντι, Πρόεδρος της Αυτο-
διοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης, 
αφού χαιρέτησε όλους τους συμ-

μετέχοντες στη γιορτή, έδωσε το 
λόγο στον Πρόξενο της Ελληνικής 
Πρεσβείας κ. Ιωάννη Σταματέκο 
να εκφωνήσει τον πανηγυρικό 
λόγο, ο οποίος στη σύντομη ομι-
λία του αναφέρθηκε στους αγώ-
νες και στις θυσίες των Ελλήνων 
για την λευτεριά του έθνους μας. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μάς 
παρουσίασαν τα παιδιά του νηπι-
αγωγείου με ποιήματα και τρα-
γούδια, οι μαθητές του 12τάξιου 
Συμπληρωματικού Σχολείου Ελλη-
νικών, η χορωδία «Καρυάτι-
δες», τα χορευτικά συγκροτήματα 
«Χελιδονάκι», «Ελληνισμός» και 
«Ήλιος», η χορωδία Γιαννιτσών και 
το χορευτικό συγκρότημα Ποντίων 
της Νάουσας. Όλα τα συγκροτή-
ματα, όλοι όσοι συμμετείχαν σ’ 
αυτά, είναι άξιοι επαίνου, που μας 
χάρισαν μια τέτοια ωραία διασκέ-
δαση. Ιδιαίτερη χαρά μας προξέ-
νησαν οι χοροί που μας παρου-
σίασαν τα νήπια, ντυμένα με τις 
εθνικές στολές, όπου με διάφορες 
φιγούρες, πηδήματα και στροφές, 
μας έκαναν να γελάσουμε με την 
ψυχή μας, ήταν πολύ χαριτωμένα. 
Μπράβο στην χοροδιδάσκαλό 
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Ο εορτασμός του Πάσχα στη Βουδαπέστη

Οι Αυτοδιοικήσεις Ελλήνων Ουγγα-
ρίας και του 12ου Διαμερίσματος 

διοργάνωσαν από κοινού τον εορτασμό 
του Πάσχα. Χρόνια τώρα γιορτάζουμε 
όλοι μαζί στον χώρο Κατασκήνωσης 
της Νεολαίας που βρίσκεται στο βουνό 
Széchenyi στην οδό Fülemile 8. Αυτή η 
παραδοσιακή εορταστική εκδήλωση 
ξεκίνησε στη δεκαετία 1990, με πρωτο-
βουλία της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του 
12ου Διαμερίσματος της πρωτεύουσας, 
όταν πρόεδρός της ήταν ο αείμνηστος 
συμπατριώτης μας Κώστας Σιούλας. 
Κάθε χρόνο σ’ αυτόν τον χώρο γιορ-
τάζεται με λαμπρότητα η μεγάλη αυτή 
θρησκευτική γιορτή των ορθοδόξων. 
Στο γλέντι πάντα παίρνουν μέρος όλοι οι 

παρεβρισκόμενοι. Άλλοι στο χορό, άλλοι 
στο φαγοπότι, τσουγκρίζοντας τα κόκ-
κινα αυγά ή καταναλώνοντας το αρνί-
σιο κρέας, και άλλοι στο κουβεντολόι, 
ενθυμούμενοι ο καθένας τις παραδόσεις 
και τις συνήθειες του χωριού τους, τους 
τόπους καταγωγής τους. Όλο αυτό το 
γλέντι συνοδεύτηκε από τα δημοφιλή 
μουσικά συγκροτήματα Παλιό Μπου-
ζούκι και Μασκαράδες. Στην γιορτή 
συμμετείχαν και οι κύριοι Ιωάννης Στα-
ματέκος, Πρόξενος της Ελληνικής Πρε-
σβείας στην Ουγγαρία, Νικόλαος Βλα-
χάκης, Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου 
της Πρεσβείας μας, και ο Στρατιωτικός 
Ακόλουθος, Συνταγματάρχης Αλέξαν-
δρος Δεσύπρης. Από την πόλη Mίσκολτς 

συμμετείχαν αρκετοί συμπατριώτες 
μας, οι οποίοι ήρθαν με πούλμαν. Χαι-
ρόμαστε να τους βλέπουμε τακτικά 
στις εκδηλώσεις μας που οργανώνουμε 
στη Βουδαπέστη. Με λίγα λόγια περά-
σαμε και πάλι ευχάριστα το Πάσχα 
όλοι μαζί και αποχαιρετιστήκαμε με τις 
ευχές του χρόνου να ξανανταμώσουμε 
και να χαιρόμαστε όλοι μαζί, σαν μια 
οικογένεια, γιορτάζοντας το Πάσχα, 
αλλά και άλλες θρησκευτικές και εθνικές 
γιορτές.
Ευχαριστούμε όλους αυτούς που συνέ-
βαλλαν στην οργάνωση της ωραίας 
αυτής συνάντησης.

Θανάσης Ζιανός

τους Ηλέκτρα Αγκάρντι, που με 
τόση υπομονή και επιμονή διδά-
σκει τους παραδοσιακούς χορούς, 
χρόνια τώρα στα Ελληνόπουλα 
που ανέρχονται σε πολλές δεκά-
δες. Την ευχαριστούμε την Ηλέκτρα 
και όλους τους χοροδιδάσκαλους 
για τις φιλότιμες προσπάθειες που 

καταβάλλουν να προβάλλουν τις 
παραδόσεις μας, τον πολιτισμό 
μας. Καλοί ήταν και οι δυο νεολαίοι 
που παρουσίασαν το όλο πρό-
γραμμα, οι Βασίλης Στεφόπουλος 
και Αριστοτέλης Κύρου. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε λαϊκό γλέντι έως 
τις πρωινές ώρες, με χορούς και 

τραγούδια συνοδευόμενα από τις 
ορχήστρες «Ταβέρνα», «Μύδρος» 
και «Μύθος».
Η εκδήλωση νομίζω πως ήταν 
πολύ καλά οργανωμένη, γι’ αυτό 
και περάσαμε ευχάριστα.

Θανάσης Ζιανός
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Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
•  Σαν ρίξει ο Μάρτης δύο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο το ζευγά που’ χει πολλά σπαρ
   μένα.

•  Να ’ναι Xριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα και τα Λαμπρά βρεχούμενα, αμπάρια γιομισμένα.

•  Απρίλης με τα λούλουδα και Μάης με τραγούδια.

•  Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και τη Λάμπρη βρεμμένη.

•  Καιρός πουλάει τα λάχανα και Μάης τα λουλούδια.  

•  Ο Απρίλης έχει τ’ όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια.

•  Του Απρίλη η βροχή κάθε στάλα και φλουρί.

Τα νέα μας / Híreink

„Nemzetiségeink képekben” 2010

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus  tisztelettel meghívja Önt, ked-
ves családját és barátait a „Nemzetiségeink képekben 2010” című fotókiállítás meg-
nyitójára valamint a fotókiállítás anyagából készült fotóalbum bemutatójára. A kiállí-
tást megnyitja és a fotóalbumot bemutatja: Borbáth Erika, az MMIKL főigazgatója.

Időpont:
2010. április 23. péntek 1400

Helyszín:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Budapest, I. Corvin tér 8.

A fotókiállítás megvalósulását támogatták: Belváros–Lipótváros V. kerü-
leti Önkormányzat, Belváros–Lipótváros Horvát Kisebbségi Önkormányzat

A kiállítás anyaga kölcsönözhető: halaszk@mmikl.hu, lukacsm@mmikl.hu , 225-6041; 225-6043
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Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Η  Β Ρ Α Δ Ι Α  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  « Ο Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ »
(μια αξιέπαινη πρωτοβουλία)

Οι Αυτοδιοικήσεις Ελλήνων Ουγ-
γαρίας και του 9ου Διαμερίσματος 

Ferencváros διοργάνωσαν από κοινού 
φιλανθρωπική βραδιά για την ενίσχυση 
του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ». Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2010 
στο πολιτιστικό κέντρο Ferencváros στην 
οδό Haller 27. Οικοδεσπότης της βραδιάς 
ήταν ο Δήμαρχος του 9ου Διαμερίσμα-
τος dr. Gegesy Ferenc, και η τιμώμενη 
προσκαλεσμένη της βραδιάς η κα Németh 
Erika, Γενική Διευθύντρια της Υπηρεσίας 
του Πρωθυπουργού. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους οι κύριοι Αλέ-
ξανδρος Δεσύπρης, Συνταγματάρχης 
Στρατιωτικός Ακόλουθος της Ελληνι-
κής Πρεσβείας και Νικόλαος Βλαχάκης, 
Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, καθώς 
και άλλοι επίσημοι Ούγγροι και Έλληνες. Η 
είσοδος ήταν 300 φιορίνια το άτομο. Τους 
συγκεντρωθέντες χαιρέτησαν ο Δήμαρχος 

του 9ου Διαμερίσματος dr. Gegesy Ferenc 
και η κα Németh Erika, Γενική Διευθύντρια 
της Υπηρεσίας του Πρωθυπουργού. Συγ-
χάρηκαν την πρωτο-
βουλία αυτή των Αυτο-
διοικήσεων του 9ου 
Διαμερίσματος της Βου-
δαπέστης και της ΑΕΟΥ 
και ανάφεραν πως και 
οι ίδιοι θα βοηθήσουν 
στην οικοδομή του 
«Ελληνικού Οίκου». Ο κ. 
Λαοκράτης Κοράνης, 
Πρόεδρος της Αυτο-
διοίκησης Ελλήνων 
Ουγγαρίας είπε μερικά 
λόγια για τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για την ανέγερση 
αυτού του έργου και για την σημασία του. 
Μετά απένειμε το Βραβείο Ελληνισμού 
στην κ. Κλειώ Μακρή, κόρη του αείμνη-

στου γλύπτη Αγαμέμνονα Μακρή, υπο-
γραμμίζοντας την αγωνιστικότητά του 
και την καλλιτεχνική του προσφορά στην 

Ουγγαρία και στην πατρίδα μας. Η ίδια η 
Κλειώ συγκινημένη, ευχαρίστησε την ΑΕΟΥ 
για την τιμή που της κάνανε κι ευχήθηκε 
στον Ελληνισμό της Ουγγαρίας πολλές επι-

του 9ου Διαμερίσματος dr. Gegesy Ferenc στου γλύπτη Αγαμέμνονα Μακρή, υπο-Οι Αυτοδιοικήσεις Ελλήνων Ουγ- του 9ου Διαμερίσματος dr. Gegesy Ferenc 
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Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Η  Β Ρ Α Δ Ι Α  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  « Ο Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ »
(μια αξιέπαινη πρωτοβουλία)

τυχίες στο ευγενικό τους έργο. 
Η γιορτή συνεχίστηκε με πλούσιο καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα που μας παρουσίασαν 
τα χορευτικά συγκροτήματα Ήλιος, Ελλη-
νισμός, Χελιδονάκι, οι χορωδίες Καρυ-
άτιδες και Ρωμιοσύνη και το παιδικό 

χορευτικό του 1ου Γυμνασίου της Πολί-
χνης Θεσσαλονίκης χορεύοντας και τρα-

γουδώντας όλοι τους 
με λεβεντιά και χάρη. 
Ιδιαίτερη χαρά μας 
προξένησαν τα νήπια 
ντυμένα με τις εθνικές 
μας στολές, και με τις 
πολλές φιγούρες και τα 
πηδήματα., θέλοντας 
να μιμηθούν τους μεγά-
λους χορευτές, και μας 
έκαναν να γελάσουμε 
από καρδιάς, μπράβο 
τους... Μετά το καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα επα-

κολούθησε το γλέντι με χορούς και τρα-
γούδια, συνοδευόμενα με τις ορχήστρες 
Συρτός, Ορφέας και Παλιό Μπουζούκι. 
Όλα τα παραπάνω χορευτικά συγκροτή-

ματα, οι χορωδίες και οι ορχήστρες συμμε-
τείχαν δωρεάν. Τους ευχαριστούμε όλους 
και μέσων της εφημερίδας μας ΕΛΛΗΝΙΣ-
ΜΟΣ. Από ότι πληροφορηθήκαμε το ποσό 
των χρημάτων που συγκεντρώθηκε και 
θα διατεθεί για την οικοδομή του Ελληνι-
κού Οίκου, ανέρχεται σε 510.000 φιορίνια. 
Η γιορτή ήταν πολύ καλά οργανωμένη και 
πετυχημένη. Αξίζει έπαινος ιδιαίτερα στα 
μέλη της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης του 
9ου Διαμερίσματος Ferencváros, αλλά 
και σε όλους όσους συνέβαλαν στην διε-
ξαγωγή αυτής της εκδήλωσης. Το παρά-
δειγμα αυτής της εκδήλωσης μπορούν να 
μιμηθούν και άλλες τοπικές Αυτοδιοικήσεις 
των Ελλήνων, αλλά και κοινωνικές οργα-
νώσεις της κοινότητάς μας. Αυτό το ευχό-
μαστε και το περιμένουμε. 

Θανάσης Ζιανός

γουδώντας όλοι τους 
με λεβεντιά και χάρη. 
Ιδιαίτερη χαρά μας 
προξένησαν τα νήπια 
ντυμένα με τις εθνικές 
μας στολές, και με τις 
πολλές φιγούρες και τα 
πηδήματα., θέλοντας 
να μιμηθούν τους μεγά-
λους χορευτές, και μας 
έκαναν να γελάσουμε 
από καρδιάς, μπράβο 
τους... Μετά το καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα επα-

 Γυμνασίου της Πολί- ματα, οι χορωδίες και οι ορχήστρες συμμε-τυχίες στο ευγενικό τους έργο. χορευτικό του 1ου Γυμνασίου της Πολί-



Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

8

Τα νέα μας / Híreink

RADNÓTI MIKLÓS – και το Βραβείο που 
φέρνει τον τίτλο Radnóti Miklós

Το 1966, τα Ηνωμένα Έθνη αποφά-
σισαν η 21η Μαρτίου κάθε χρόνο 

να καθιερωθεί και να γιορτάζεται ως 
Παγκόσμια Μέρα Αντιρατσισμού – 
Αντιφασισμού. Ακολουθώντας αυτήν την 
παράδοση, η Ένωση Αντιστασιακών και 
Αντιφασιστών Ουγγαρίας πριν 10 χρόνια 
αποφάσισε την ημέρα αυτή να απονέμεται 
το Βραβείο που φέρνει τον τίτλο Radnóti 
Miklós σε πρόσωπα ή σε κοινότητες που 
με τη στάση τους και τις πράξεις τους 
έδρασαν εναντίον του ρατσισμού, φασι-
σμού. Η απονομή του Βραβείου Radnóti 
Miklós γίνεται κάθε χρόνο στο Κοινοβού-
λιο της Ουγγρικής Δημοκρατίας. Φέτος 
μεταξύ των βραβευθέντων, υπήρχαν και 
μερικοί συμπατριώτες μας που τιμήθηκαν 
με αυτό το Βραβείο που φέρνει το όνομα 
του μεγάλου αντιφασίστα ποιητή του 
ουγγρικού λαού Radnóti Miklós, τον οποίο 
δολοφόνησαν άνανδρα οι χιτλεροφασι-
στές τον Νοέμβρη του 1944. Οι συμπατρι-
ώτες μας που βραβεύτηκαν είναι οι: Κίτσα 
Κουκουμτζή, Λευτέρης Κανάκης, Γιάννης 
Μπακάλης, Λαοκράτης Κοράνης, Δημή-
τρης Μπεκιάρης και ο γράφων. Το 2004 το 
ίδιο βραβείο είχε δοθεί και στον Βαγγέλη 
Μπενάτο. Πιστεύω πως η απονομή του εν 

λόγω βραβείου στους παραπάνω συμπα-
τριώτες μας τιμάει και τους ίδιους, αλλά 
και ολόκληρη την κοινότητα Ελλήνων της 
Ουγγαρίας, που στην συντριπτική πλειο-
ψηφία της αποτελείται από αντιφασιστές, 
αντιρατσιστές και  διεθνιστές. 
Με την ευκαιρία αυτή, σκεφτήκαμε 
να γράψουμε στους αναγνώστες του 
«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» λίγα πράγματα για τη 
ζωή και το έργο του Radnóti Miklós, ο 
οποίος θεωρείται ένας από τους αξιό-
τερους λαϊκούς ποιητές του ουγγρικού 
λαού. Είναι αδύνατον να κρίνω εγώ το 
λογοτεχνικό έργο του Radnóti Miklós 
γιατί η δουλειά αυτή υπερβαίνει τις δικές 
μου πνευματικές ικανότητες, ωστόσο θα 
προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια για 
τη ζωή και το έργο του. 
Ο ποιητής Radnóti Miklós γεννήθηκε το 
έτος 1909 στη Βουδαπέστη. Η μητέρα 
του κι ο δίδυμος αδελφός του πέθα-
ναν πάνω στη γέννα,έτσι έμεινε στη ζωή 
ορφανός. Τον ανάθρεψε ο πατέρας του 
και η μητριά του, όμως μετά από λίγα 
χρόνια, σε ηλικία 12 χρονών έχασε και 
τον πατέρα του. Έτσι ορφάνεψε και από 
τους δυο γονείς του. Ανέλαβε να τον 
φροντίζει ο θείος του Grósz Dezső, γνω-
στός έμπορος υφασμάτων. Το 1927 απο-
φοίτησε από εμπορική σχολή, παίρνο-
ντας το απολυτήριο εμπορίου. Το 1928 
εισάχθηκε και συνέχισε τις σπουδές του 
στην ανώτατη σχολή υφασμάτων, στην 
Τσεχία. Το 1929 εμφανίστηκε  η ανθολο-
γία του με τον τίτλο Καλοσύνη. Το 1930 
συνεργάστηκε και δούλεψε ως συντά-
κτης στο περιοδικό Σύγχρονος, ενώ την 
ίδια χρονιά εκδόθηκε ο πρώτος τόμος 
ποιημάτων με την επωνυμία Τραγούδι 
των καινών βοσκών. Ο τόμος αυτός 
κατασχέθηκε από την εισαγγελία Βου-
δαπέστης. Το 1933 κυκλοφορεί ο τόμος 
Ανάρρωση κ.ά. Το 1934 απέκτησε τον 
τίτλο του δόκτορα ιστορικού φιλολογίας. 
Το 1935 παντρεύτηκε με την Gyarmati 
Fanni. Εκδίδεται ο τόμος με τίτλο Και-
νούριο φεγγάρι και το 1936 ακολουθεί ο 
τόμος ποιημάτων Μόνο πηγαινέλα μελ-

λοθάνατε. Συνεργάζεται στο κομμουνι-
στικό περιοδικό Σκέψη. Το 1938 εκδίδε-
ται ο τόμος Ο μήνας των δίδυμων. Το 
1941 τακτοποίησε και δημοσίευσε στον 
τύπο τα ποιήματα που ο  József Attila 
είχε αφήσει πίσω του. Το 1942 τυπώ-
θηκε ο μικρός τόμος ποιημάτων με τίτλο 
Ημερολόγιο. Το 1943 εκδίδεται σε μετά-
φρασή του, ο τόμος με τίτλο Στα ίχνη 
του Ορφέα από το βιβλίο του Γάλλου 
συγγραφέα La Fontaine. Τον ίδιο χρόνο 
τον επιστράτευσαν για εργασία σε κατα-
ναγκαστικά έργα. Το 1944 εκδόθηκαν 
σε μετάφραση τα παραμύθια το νέγρου 
Karunga με τίτλο Ο Κύριος των νεκρών. 
Την ίδια χρονιά το Μάη, τον επιστράτευ-
σαν ξανά και τον μετέφεραν στη Γιουγκο-
σλαβία, στην πόλη Bor. Εκεί δούλευε στα 
καταναγκαστικά έργα έως τις 17 Σεπτέμ-
βρη 1944 οπότε λόγω του ότι ο κόκκινος 
στρατός προχωρούσε νικηφόρα, αλλά 
και του ισχυρού παρτιζάνικου κινήματος 
που όλο και σκληρότερα μάχονταν σε 
ολόκληρη τη χώρα εναντίον των χιτλε-
ρικών και των συνεργατών τους, για μην 
κυκλωθούν οι φασίστες και εξοντωθούν, 
μετακινήθηκαν στα γρήγορα προς την 
δύση. Τους έξι χιλιάδες όμηρους εργάτες 
τους χώρισαν σε δύο τμήματα. Το πρώτο 
τμήμα έφυγε άρον-άρον μαζί με τους 
Γερμανούς και Ούγγρους συνεργάτες 
τους προς την Αυστρία. Οι όμηροι τρά-
βηξαν τα μαρτύρια του Χριστού, ξυπόλη-
τοι, νηστικοί και εξαντλημένοι σ’ όλη τη 
διαδρομή τους συμπεριφέρονταν χειρό-
τερα από τα ζώα, τους έδερναν και όσοι 
δεν μπορούσαν να βαδίσουν, τους σκό-
τωναν. Στις 9 Νοέμβρη 1944 στο νομό 
Győr, στα σύνορα Abda, δολοφόνησαν 
μαζί με πολλούς άλλους και τον Radnóti 
Miklós. Έτσι τέλειωσε η ζωή αυτού του 
άξιου γιου του ουγγρικού λαού, ενός από 
τους μεγαλύτερους και αξιότερους ποι-
ητές του. Ο τάφος του ποιητή βρίσκεται 
στο νεκροταφείο Kerepesi της Βουδαπέ-
στης.

Θανάσης Ζιανός
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2010. évi „Egyházi szervezetek hitéleti táborai és programjai”

támogatására

1. A támogatás célja: A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi hitéleti programjainak és anyanyelvi 
      hitéleti gyermek és ifjúsági táborainak támogatása.
      A rendelkezésre álló keretösszeg: 2 millió forint
2. Pályázók köre: Bejegyzett egyházi szervezetek. Csak az a szervezet kaphat támogatást, amely a MNEKK-tól a 
   2009-ben nyert támogatási összeg(ek)ről a támogatási szerződés és az elszámolási szabályzat alapján 2010. január 31-ei 
     határnapig az elszámolást  benyújtotta és/vagy nincs korábban keletkezett rendezetlen elszámolása.
3. Támogatható tevékenységek: A 2010. január 1. és 2010. december 31. között megvalósuló rendezvények vallási és 
  hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, táborok: a nemzetiség/etnikum vallásának és hitéletének közös
     ségben történő elmélyítését szolgáló táborok
4. Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, mely kizárólag a szerződésben rögzített célra használható fel. 
     Résztámogatás esetén is a teljes pályázati programot kell megvalósítani.
5. Hitéleti programra az egy pályázatra elnyerhető legnagyobb támogatási összeg: 100.000.-Ft, az indokoltan kiemelt 
     jelentőségű program esetében: 300 000 Ft
     Hitéleti táborra kérhető/elnyerhető támogatási összeg:
  A résztvevő táborozó gyerekek/fiatalok és kísérő tanárok (10 gyerekre 1 kísérő) létszámával arányos: 1000.-Ft/fő/
  nap, de legfeljebb: 200 000.-Ft, ha a táborban résztvevők létszáma 20-50 fő közötti, 400 000.-Ft, ha a táborban 
    résztvevők létszáma 50 fő feletti.

A pályázati dokumentáció lehívható az alábbi Internet-címen: http//www.mnekk.hu, vagy beszerezhető a közalapítvány irodá-
jában munkaidőben, (H-CS: 8-1630 óra között, P: 8-14 óra között): Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνουμε 10ήμερο ταξίδι στην Ελλάδα στους Νέους Πόρους. 
Στα πλαίσια της εκδρομής θα κάνουμε μια μονοήμερη εκδρομή στη Νάουσα, στην συνάντηση των επαναπατρισθέντων Ελλή-
νων από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες.
Ημερομηνία: 25/6/2010 – 04/07/2010 (10 ημέρες, 7 νύχτες)
Αναχώρηση: 25 Ιουνίου (Παρασκευή) ώρα 11 γήπεδο Ferencváros, από την πλευρά της οδού Üllői. 
Άφιξη: 4 Ιουλίου (Κυριακή) στην αφετηρία, τις πρωινές ώρες
Τοποθέτηση σε γκαρσονιέρες 2 – 3 ατόμων ή σε διαμερίσματα 4 – 5 ατόμων
Κόστος συμμετοχής
Γκαρσονιέρα:
Δίκλινο: 39.280 Ft / άτομο για 1 εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει και το λεωφορείο.
Τρίκλινο: 37.910 Ft 
Διαμέρισμα:
2 δωματίων για 4 άτομα 31.970 Ft
2 δωματίων για 5 άτομα 31.330 Ft
Η τιμή συμπεριλαμβάνει και το 1,5 % κόστος ακύρωσης ταξιδιού. 
Η εκδρομή στη Νάουσα θα γίνει στις 27 Ιουνίου, μέρα Κυριακή.
Κόστος μεταφοράς στην περίπτωση συμμετοχής 45 ατόμων: 3000 φιορ. / άτομο

Εγγραφή και ενημέρωση:
Jimakos Tours (1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4., Tηλ./fax: + 281-5541, Τζίμης: 70/391 61 40, Αφρο-

δίτη: 70/391 61 39 ή, Ακριτίδου Σοφία: T/f: 291-6885, Κινητό: 30/906-2534)
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Δημοσιεύουμε το γράμμα που έλαβε 
ο συμπατριώτης μας Θανάσης Ζια-
νός, για να γνωρίσουν οι ομογενείς 
μας, ότι υπάρχει και λειτουργεί στην 
Αθήνα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» 
στο οποίο κατοικούν βετεράνοι 
αγωνιστές και αγωνίστριες του 
Ελληνικού Εργατικού Κινήματος – 
περίπου 50 άτομα – οι οποίοι λόγω 
της ανώμαλης κατάστασης στην 
πατρίδα μας, κυνηγήθηκαν, βασα-

νίστηκαν, κλείστηκαν στις φυλακές, 
στάλθηκαν  εξορία δεκάδες χρόνια, 
ενώ στη συνέχεια όταν απολύθη-
καν, δεν μπορούσαν να εργαστούν, 
λόγω των κοινωνικών τους φρονη-
μάτων, αλλά και όσοι εργάστηκαν 
ήταν αδύνατο να συγκεντρώσουν 
τα χιλιάδες ένσημα που χρειάζο-
νταν για την συνταξιοδότησή τους. 
Την φροντίδα αυτών των αγωνι-
στών και τη λειτουργία του «ΣΠΙ-
ΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» την ανέλαβε 
η Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. (προσωπικό, δια-

τροφή, υγειονομική περίθαλψη 
κτλ.). Οι παλαίμαχοι αυτοί αγωνι-
στές έχουν ανάγκη από κάθε είδους 
συμπαράσταση,όπως για παρά-
δειγμα από βιβλία που μπορούν να 
εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη τους. 
Όσοι συμπατριώτες και συμπατριώ-
τισσες έχουν την δυνατότητα και τη 
θέληση, ας τους συνδράμουν με ό,τι 
μπορούν.

Η Συντακτική επιτροπή του «Ελλη-
νισμού»

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πα ρ α θ έ τ ο υ μ ε 
άρθρο στην 

εφημερίδα Nepzava 
(11-2-2010)  του 
Νίκου Βλαχάκη / 
Συμβούλου Τύπου και 

Επικοινωνίας στην Ελληνική Πρεσβεία 
στη Βουδαπέστη με τίτλο: «Δεν θα 
πρέπει να ανησυχούμε για την Ελλάδα». 
«Γεγονός είναι, ότι η Ελλάδα το τελευ-
ταίο διάστημα βρίσκεται στη δίνη μιας 
όχι θετικής δημοσιότητας σχετικά με 
τις μακροοικονομικές της επιδόσεις, ως 
αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών και 
καθυστέρησης στην προώθηση μεταρ-
ρυθμίσεων. Την αρνητική αυτή δημοσι-
ότητα τροφοδοτούν δηλώσεις οικονο-
μικών παραγόντων της ευρωζώνης –όχι 
πάντα πολύ εύστοχες- οι οποίες παρά το 
ότι θέλουν να υποδείξουν στην ελληνική 
διοίκηση την πιεστική ανάγκη να λάβει 
επείγοντα μέτρα, παραγνωρίζουν όμως 
το κερδοσκοπικό παιγνίδι που διεξάγε-
ται αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγο-
ρές και αφορά όχι την κατάσταση στην 
Ελλάδα, αλλά το ίδιο το Ευρώ. Έτσι δεν 
είναι τυχαίο, ότι στη συνέντευξη του 
Διοικητή της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ, στις 
14/01/10, μετά τη συνεδρίασή της,  η 
πρώτη ερώτηση αφορούσε το αν θα 
τεθεί η Ελλάδα εκτός ευρωζώνης, στην 
οποία παρά το ότι ο Διοικητής απά-
ντησε πως κάτι τέτοιο «είναι υπόθεση 

που στερείται λογικής», την άλλη μέρα 
όμως το Ευρώ κατέγραφε τη μεγαλύ-
τερη πτώση του αυτόν τον μήνα έναντι 
14 άλλων νομισμάτων. Αυτό είναι ένα 
μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 
πως λειτουργεί πλέον η οικονομία της 
ευρωζώνης, υπερβαίνοντας τα στενά 
εθνικά σύνορα και τις προσπάθειες μιας 
και μόνο κυβέρνησης και είναι σίγουρα 
διδακτικό και για χώρες όπως η Ουγ-
γαρία που ετοιμάζονται να εισέλθουν 
στο κοινό νόμισμα. Η λέξη κλειδί είναι 
«αλληλεξάρτηση». Γι’ αυτό οι δηλώσεις 
του Ισπανού Π/Θ Ζαπατέρο περί αλλη-
λεγγύης στην Ελλάδα απαντούσαν με 
τρόπο πειστικό σε προηγούμενες δηλώ-
σεις διαφόρων οικονομικών κ.α. παρα-
γόντων, που πολλές φορές ξεπερνούσαν 
τα όρια της διπλωματικής ευπρέπειας ή 
ακόμα και δημοσιεύματα που αναπα-
ρήγαγαν στερεότυπα περί των «απεί-
θαρχων νότιων που τους πληρώνουν 
οι συνεπείς βόρειοι». Η αλήθεια δεν 
είναι βέβαια τόσο απλή, ενώ δεν υπάρ-
χει και καμιά χώρα που να μπορεί να 
υπερηφανευτεί ότι αυτήν την περίοδο 
είναι απόλυτα συνεπής με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας.  Τέτοιες δηλώσεις οφεί-
λονται εν πολλοίς σε εγκαθιδρυμένους 
«βολικούς μύθους» στην ΕΕ, περί χωρών 
που μόνο συνεισφέρουν,  ενώ αγνο-
ούν άλλες πραγματικότητες, όπως π.χ. 
ότι από τη λειτουργία της ενιαίας αγο-

ράς ωφελούνται οι μεγάλες εξαγωγικές 
χώρες περισσότερο απ’ ότι χώρες όπως 
η Ελλάδα. Γεγονός είναι πάντως ότι όταν 
η Γερμανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
οικονομία της ΕΕ, βυθίζεται στη μεγαλύ-
τερη της ύφεση σημειώνοντας πτώση 
του ΑΕΠ της κατά 5% το προηγούμενο 
έτος, ο πρώτος που πρέπει να ανησυχεί 
είναι η ελληνική τουριστική βιομηχανία. 
Κατά συνέπεια τα μέτρα που θα λάβει 
η γερμανική κυβέρνηση μας αφορούν 
το ίδιο όπως τα μέτρα που λαμβάνει η 
ελληνική κυβέρνηση για την τιθάσσευση 
του ελλείμματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοι-
πόν η Ελληνική Κυβέρνηση  κατάρτισε 
ήδη ένα δύσκολο αλλά ρεαλιστικό Πρό-
γραμμα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης, 
το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα  από το 
ECOFIN. Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο 
μια δημοσιονομική προσαρμογή που 
θα μειώνει τη  δημόσια σπατάλη και θα 
αντιμετωπίζει την ανεργία, ενώ θα αξι-
οποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα της χώρας. Αποτελεί ένα Οδικό 
χάρτη για την έξοδο από την κρίση της 
Ελλάδας, καθώς όπως έχει πει ο Π/Θ Γ. 
Παπανδρέου κάθε χώρα στην Ευρω-
ζώνη είναι ξεχωριστή περίπτωση, ενώ 
μία και μόνη συνταγή δεν υπάρχει». 

Νίκος Βλαχάκης
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου της Ελλη-

νικής Πρεσβείας στην Βουδαπέστη
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Προς όλους του ενδιαφερόμενους
Αξιότιμοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι 

Αυτοδιοικήσεων και Οργανώσεων

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτρο-
πής σάς ενημερώνουμε ότι η εφημερίδα 
μας συνεχίζεται να εκδίδεται σε μηνι-
αία βάση. Στόχος μας είναι να προβάλ-
λονται όλες οι Αυτοδιοικήσεις, Σύλλογοι 
και Οργανώσεις των Ελλήνων Ουγγαρίας 
στην εφημερίδα μας. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού παρακαλείστε να  
στείλετε τα άρθρα και τις ανακοινώσεις 
σας στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημε-
ρίδας: ellinismos@hotmail.com.  Είμα-
στε πρόθυμοι για μία στενή συνεργασία 
μαζί σας!

Με εκτίμηση: Νόρα Γιαννακάκη
Συντακτική Επιτροπή της εφη-

μερίδας «Ελληνισμός»
ΣτείΛτε μας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις 
ή τις προτάσεις σας. 
– Ενημερώστε μας για τις δραστηριό-
τητες του Οργανισμού ή Αυτοδιοίκησής 
σας ή Επιχείρισής σας. (Ανακοίνωση, Δελ-
τίο Τύπου ή Πρόσκληση, κτλ.)
– Η Συντακτική Επιτροπή παρακαλεί τους 
ανταποκριτές και τους αρθρογράφους 
τις εφημερίδας μας όπως τις ανταποκρί-
σεις και τα άρθρα τους να τα αποστέλ-
λουν στο όνομα της Νόρας Γιαννακάκη. 
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι 
η ύλη της εφημερίδας κλεί-
νει στις 10 του μηνός.
Όλα τα άρθρα και ανταποκρίσεις που 
δημοσιεύονται εκφράζουν την άποψη 
του συγγραφέα και όχι της εφημερίδας 
«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». Ο κάθε αρθρογράφος 
είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του 
γραπτού που δημοσιεύει. Η Σύνταξή μας 
έχει όμως το δικαίωμα να κάνει διορθώ-
σεις ορθογραφίας, ύφους και σύνταξης.

Η Συντακτική Επιτροπή της εφη-
μερίδας ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Minden az újságunkban megjelenő véle-
mény kizárólag a cikkek íróinak néze-
tét fejezi ki, és nem az ELLINIZMOSZ 
újságét. Minden cikkíró maga felelős a 
megjelent cikk tartalmáért. Szerkesztő-
ségünknek azonban joga van helyesírási, sti-
lisztikai és mondattani javításokat végezni. 

Az ELLINIZMOSZ Szerkesztőbizottsága

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Σας γνωστοποιούμε ότι η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας λειτουργεί καθη-
μερινώς από τις 9 ως τις 17. Παρακαλείστε να απευθύνεστε με τα προβλήματα 
και τις ερωτήσεις σας στον Διοικητικό Διευθυντή της Αυτοδιοίκησης, κ. Λευτέρη 
Κανάκη στις ώρες 10-14. Ο δικός σας προβληματισμός θα διαβιβαστεί προς το 
Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυτοδιοίκησης. Με την πράξη σας 
αυτή, βοηθάτε κατά πολύ τη δουλειά μας και τις αποφάσεις του Σώματος. 

Με τιμή,
Λαοκράτης Κοράνης
Πρόεδρος

Amennyiben támogatni kívánja a Magyarországon élő görögöket kul-
túrájuk megőrzésében, kérjük a BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL SZÓLÓ REN-

DELKEZŐ NYILATKOZATON az alábbi adatokat tüntesse fel.

A kedvezményezett adószáma:

19000314 – 1 – 42

A kedvezményezett neve:
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE

Ανακοίνωση
Ευχαριστούμε την οικογένεια Θεοχαρίδη για την ευγενική προσφορά του 

ποσού των 50.000 φιορινιών για την ανοικοδόμηση του Οίκου του Ελληνισμού.

Vívás: Iliász Nikolász juniorvilágbajnok

Aranyérmet szerzett Iliász Nikolász a Bakiban 
megrendezett junior- és kadét vívó-világbajnok-
ságon. A magyar kardozó a német Sebastian 
Schrödtert győzte le a fi náléban. 
Ξιφασκία: Με χρυσό μετάλλιο γύρισε 
ο Νικόλαος Ιλίας από το Μπακού του 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ. 

Aranyérmet szerzett Iliász Nikolász a Bakiban 
megrendezett junior- és kadét vívó-világbajnok-
ságon. A magyar kardozó a német Sebastian 
Schrödtert győzte le a fi náléban. 
Ξιφασκία: Με χρυσό μετάλλιο γύρισε 
ο Νικόλαος Ιλίας 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ. 
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Tehetségkutató

Ifjúsági Forgatókönyvíró Tábor diákoknak
(10-16 éves korig)

melyben minden diák részt vehet egy családi történet leírásával és elküldésével.

„A mi családunk története”

A beküldött pályázatokat neves írókból, forgatókönyvírókból álló zsűri bírálja el és választja ki a 20 legjobbnak ítélt történet leíróját. A kiválasztott 
diákok meghívást kapnak 2010 július 19-30 között a Csillebérci Szabadidő-, és Ifjúsági Központban megrendezésre kerülő Ifjúsági Forgató-
könyvíró Táborba.
A tíz napos kurzus keretében a foglalkozások során a gyerekek megtanulhatják, hogy emlékezetükből, előhívják azokat a történeteket, meséket, 
élettörténeteket, amelyek lejegyzésre méltóak családjuk történeteiből. A forgatókönyvíró táborban rögzített vázlatok lehetőséget adnak, hogy 
az elmondott, leírt történeteket egységes keretbe foglalva létre jöjjön egy TV-sorozat terve. A közös munka minden fázisa fi lmen és hangsza-
lagon rögzítésre kerül.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Név, cím, elérhetőség.
2. Rövid önéletrajz, fényképpel. 
3. Legfeljebb háromoldalas, kézzel vagy géppel írt történet

A pályázati dokumentumokat e-mailen vagy levélben az alábbi címre várjuk:
IRKA EGYESÜLET, 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 10 fszt. 1., irkairok@gmail.com

Beadási határidő: 2010.május 15.

A résztvevők, teljes ellátást kapnak - szállást, étkezést -, továbbá útiköltség-térítést a táborba utazáshoz.
Bővebb információt az Irka Egyesület elnökétől kaphat. Kóródy Ildikó: 06/30-831-5261

M E G H Í V Ó
GÖRÖGORSZÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE ÉS A GÖRÖG IDE-

GENFORGALMI HIVATAL BÉCSI KIRENDELTSÉGE
tisztelettel meghívja Önt

A GÖRÖG NEMZETI NAPOK A NAGYVÁSÁRCSARNOKBAN RENDEZVÉNYRE

A Görög Köztársaság budapesti Nagykövetsége és a Görög Idegenforgalmi Hivatal bécsi kép-
viselete szervezésében, második alkalommal mutatják be Görögországot, 2010 ápri-
lis 22 és 24 között a Nagyvásárcsarnokban (Budapest IX. kerület, Vámház krt. 1-3.). 

A háromnapos rendezvény alatt az érdeklődők megismerkedhetnek Görögország tradicioná-
lis termékeivel és idegenforgalmi kínálatával. A kulturális programok keretén belül táncegyüt-

tesek és zenekarok szórakoztatják a közönséget. A folyamatos fi lmvetítések mellett hagyo-
mányos görög étel- és italvásárlási lehetőséggel és kóstolóval kedveskedünk a látogatóknak. 

A sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóra április 22-én 1100 órakor kerül sor. Az ese-
mény csütörtökön és pénteken 1000-1600, szombaton 1000-1500 között várja a látogatókat.

A Görög Köztársaság budapesti Nagykövetsége

A Görög Idegenforgalmi Hivatal bécsi kirendeltsége
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Μύδρος
• Τετάρτη 5 Μαϊου,20:00 στην Ταβέρνα Ζορμπάς,Βp VΙ.δι-

αμέρισμα, Podmaniczky u.18.
• Σάββατο 8 Μαϊου,18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο  József 

Attila του Φέρεντσβαρος,Bp. Toronyház u. 3/b
• Παρασκευή 14 Μαϊου,16:00 στο Νηπιαγωγείο του Τσέ-

πελ  
• Σάββατο 15 Μαϊου στο Πολιτιστικό Κέντρο Radnóti 

Miklós του Τσέπελ, Vénusz u.2
• Παρασκευή 21 Μαϊου,20:00 στην ταβέρνα Ζορμπάς  
• Σάββατο 29 Μαϊου,20:00 στο ξενοδοχείο Actor Bp IX.δι-

αμέρισμα, Viola u.10
Mασκαράδες  
• Παρασκευή 7 Μαϊου,14:00-15:00 στο Δημοτικό Σχολείο  

Lázár Vilmos του Pesterzsébet
• Κυριακή 30 Μαϊου,18:00 στην Κεντρική Πλατεία του 

Tokaj
Συρτός
• Κάθε Κυριακή του Μαϊου,19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

της Οβούδας.BpIII.διαμέρισμα. San Marco u. 81. Tηλ: 
388-7370

Γιαννούλα Στεφανίδου & Ορχήστρα
• Σάββατο 15 Μαϊου,18:00-19:00 στα Μαγιάτικα του 

Τέρεζβαρος. Bp VI.διαμέρισμα Nagymező u. Templom 
tér

Kollonay Zoltán πιανίστας
• Κάθε Τετάρτη του Μαϊου στο Δημαρχείο του Hévíz στις 

20:00.Coffee Band & Zoltán Kollonay
   www.kollonay.hu 
Έβρος
• Τετάρτη 26 Μαϊου, 20:00 στο Fészek klub Bp. Kertész u. 

36. Είσοδος:1000 Ft. www.evros.hu
Παπαδημητρίου Αθηνά
• 8 Μαϊου στο  Inárcs 16:00 „Λάτιν άγγιγμα”
• 11,12,13,14 Μαϊου “Μπελάδες του δάσους” 10:00πμ. 

στην Αποθήκη του Θεάτρου της Οπερέττας,Bp. VI.δια-
μέρισμα, Nagymező u.18. Τηλ: 312-42-30 

• Παρασκευή 14 Μαϊου στις 15:00 „Λάτιν άγγιγμα” στο 
Θέατρο Κάμαρα Βουδαπέστης, Στούντιο Shure. BpVII.
Asbóth u.22 τηλ:342-15-39

• Κυριακή 23 Μαϊου 15:00 „Δεν πληρώνουμε”  μουσική 
κωμωδία, στο θέατρο Játékszín του Budaörs, Szabadság 
út 26. τηλ: 06-23-44-00-16

Παλιό Μπουζούκι
• Σάββατο 1 Μαϊου,15:30-17:30 στο πάρκο πάνω απ’το 

γήπεδο του Budaörs

Πύργος
• Σάββατο 1 Μαϊου,10:00 στην Κεντρική Πλατεία του 

Μπελογιάννη
• Σάββατο 8 Μαϊου,16:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Nagykanisza
• Παρασκευή 21 Μαϊου,19:00 στο Kέντρο Νεότητας του 

Pécs 
• Κυριακή 23 Μαϊου,10:00 „Μέρα του Χωριού”στο Πολιτι-

στικό Κέντρο του Alap
Zευς
• Κάθε Κυριακή του Μαϊου στις 20:00 στο „Γυράδικο” Bp 

III. διαμ. Királyok útja Pünkösdfürdő sarok.
• Κάθε Τετάρτη του Μαϊου 21:30 και ως τα μεσάνυχτα 

στο Montmarte cafe BpV. διαμ. Zrínyi u.18
Γιώργος Τζώρτζωγλου &Balkán Fanatik
• Δευτέρα 3 Μαϊου,20:00 στο Zöld Pardon, Bp Petőfi  Híd 

Budai hídfő. 

ΧΟΡΟΣ
Χελιδονάκι
• Σάββατο 29 Μαϊου 14:00-15:00, Újpest “Ημέρα για την 

οικογένεια και τα παιδιά” Bp IV. διαμ. Tavasz u.4 στο 
Κέντρο Τεχνών Ady Endre.

Ελληνισμός
• Σάββατο 1 Μαϊου,15:30 στο πάρκο πάνω απ’το γήπεδο 

του Budaörs
• Κυριακή 16 Μαϊου,16:00 Κήπος Orczy, Bp VIII. Nagyvárad 

tér
Ήλιος
• Σάββατο 1 Μαϊου στις 14:30 στα “Μαγιάτικα”του Kispest 

Budapest XIX.στην πλατεία πίσω απ’ το  Halásztanya
Καρυάτιδες
• Σάββατο 15 Μαϊου,10:00-15:00 Sződliget Csörögi Major
• Σάββατο 15 Mαϊου 18:00-19:00 στα Μαγιάτικα του 

Τέρεζβαρος,Bp VI. διαμ. Nagymező u. Templom tér
• 15 Μαϊου “Μέρα Eθνοτήτων” του Φέρεντσβαρος

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στα πλαίσια των Πειραϊκών βραδιών με τη διοργάνωση 
της Αυτοδιοίκησης του XIIου διαμ. και των 
Καρυάτιδων: 
• Σάββατο 8 Μαϊου, Λήξη της χρονιάς: Εκδρομή με 
λεωφορείο στο  Kecskemét „Στα Ίχνη των Ελληνικών 
Αναμνήσεων”. Ομιλητής: Dr. Diószegi György

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Παρεκκλήσι Αγίων Ιεροθέου & Στεφάνου,Ουγγρική Εξαρ-

χεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κων/λης. Bp 
Váci u.55,1ος όροφος. www.patriarchatus.hu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΪΟΥ 2010 

Váci u.55,1ος όροφος. www.patriarchatus.hu

Επικοινωνία

Γιαννούλα Στεφανίδου
τηλ: 06-70-31-20-783

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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• Május 23 vasárnap 10:00 Alap Falunap Művelődési 
Ház

Palio Buzuki
• Május 1. szombat 15:30-17:30 Budaörs focipálya 

fölötti park
Tzortzoglou Georgios Balkán Fanatik
• Május 3. hétfő 20:00 Zöld Pardon Budapest Petőfi  

Híd Budai hídfő.

Tánc
Ellinizmos
• Május 1.szombat 15:30 Budaörs focipálya fölötti 

parkban
• Május 16. vasárnap 16:00 Orczy kert Budapest VIII. 

Nagyvárad tér
Helidonaki
• Május 29. szombat 14:00-15:00 Újpest Családi és 

Gyermeknap Budapest IV. kerület Tavasz utca 4. 
Ady Endre Művelődési Központ

Ilios
• Május 1.szombat 14:30 Kispesti Majális Budapest 

XIX. Kerület Halásztanya mögötti tér.
Kariatidák
• Május 15 szombat 10:00-15:00 között Sződliget 

Csörögi Major
• Május 15 szombat18:00-19:00 Terézvárosi Majális 

Budapest VI. kerület Nagymező utca Templom tér
• Május 15. Ferencvárosi nemzetiségi nap

Irodalom
Pireuszi esték a Kariatidák rendezésében
• Május 8. szombat Évadzáró buszkirándulás Kecs-

kemétre „Görög Emlékek Nyomában”. Előadó: Dr. 
Diószegi György

Egyéb
• Május 29-én 19 órától 20 óráig görög táncház a 

Virányosi Művelődési Házban. Fellép: Orpheus 
együttes

Egyház
• A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 

Magyarországi Exarhátusának Szt. Hierotosz és 
Szt. István kápolnája Bp. V. Váci utca 55. I. em.

Zene
Mydros
• Május 5. szerda 20:00 Zorbas Taverna Budapest VI. 

kerület Podmaniczky utca 18.
• Május 8. szombat 18:00 Ferencváros József Attila 

Lakótelepi Közösségi Ház Bp. Toronyház u. 3/b
• Május 14. péntek 16:00 Csepeli Óvoda 
• Május 15. szombat 19:00 Csepel Radnóti Miklós 

Művelődési Ház Vénusz utca 2.
• Május 21. péntek 20:00 Zorbas Taverna  
• Május 29. szombat 20:00 Actor Hotel Budapest IX. 

kerület Viola utca 10.
Maskarades
• Május 7. péntek 14:00-15:00 Pesterzsébeti Lázár 

Vilmos Általános Iskola 
• Május 30. vasárnap 18:00 Tokaj Főtér
Sirtos
• Május minden vasárnap, 19:00 Óbudai Művelődési 

Központ. 18h. Budapest III. kerület. San Marco u. 
81. Telefon: 388-7370 

Stefanidu Janula és zenekara
• Május 15. szombat 18:00-19:00 Terézvárosi Majális 

Budapest VI. kerület Nagymező utca Templom tér, 
www.janula.hu

Kollonay Zoltán zongoraművész.
• Május minden szerdán Hévíz Városháza 20:00 h. 

Coffe Band & Zoltán Kollonay, www.kollonay.hu 
Evros
• Május 26. szerda 20:00 óra Fészek klub 

Bp. Kertész u. 36. 19:00 h. Belépő 1000 Ft
www.evros.hu

ZEYS
• Május minden vasárnap 20:00 „GIRÁDIKO” Buda-

pest III. kerület Királyok útja Pünkösdfürdő sarok.
• Május minden szerdán 21:30- 00:10 Montmarte 

Cafe Budapest V. kerület Zrínyi utca 18.
Papadimitriu Athina
• Május 8. Inárcs 16:00 „Latin Érintés”
• Május 11., 12., 13., 14. Erdei Kalamajka de:10:00,    

Operett Színház Raktár  Budapest VI. kerület 
Nagymező utca 18. telefon: 312-42-30 

• Május 14. péntek 15:00 „Latin Érintés”Budapesti 
Kamara Színház Shure Stúdió Budapest VII. kerület 
Asbóth utca 22. telefon:342-15-39

• Május 23. vasárnap 15:00 „Nem Fizetünk” zenés 
vígjáték Budaörsi Játékszín Budaörs Szabadság út 
26. telefon: 06-23-44-00-16

Pyrgos
• Május 1 szombat 10:00 Beloiannis Fő tér
• Május 8. Nagykanizsa vasárnap 16:00 Művelődési 

Ház
• Május21 péntek 19:00 Pécs Ifjúsági Ház

MAGYAR NYELVŰ PROGRAMAJÁNLÓ
2010.  MÁ JUS

Kapcsolattartó

Stefanidu Janula
tel.: 06-70-31-20-783

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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Európa Kulturális Színpadán Kollonay Zoltán

Görög Koncert címmel mutatta be 
legújabb darabjait Kollonay Zol-

tán görög-magyar zongoraművész és 
zenekara az Európa Kulturális Fővá-
rosa Pécs 2010 programsorozat kere-
tében Pécsett, 2010. március 31-én. A 
King’s Singers, Rost Andrea, és szám-
talan neves előadó mellett milyen 
érzés volt ebben a kiemelkedő kultu-
rális programsorozatban fellépni?
Pécsnek, Magyarországnak, a fellépők-
nek és így nekem is nagy elismerés egy 
ilyen rangos programsorozatban részt 
venni. Megtiszteltetésnek éreztem a fel-
kérést, örömmel fogadtam el, mely egy-
ben egy lehetőség is arra, hogy közös 
értékeinkről hírt adjuk Európa színpa-
dán.
Melyek ezek a közös értékek?

A görög zenei örökségnek előkelő helye 
van az európai zenekultúrában, melye-
ket alkotásaimban használok. Magyar-
ország és Görögország történelmi 
barátságát kulturális és zenei sikerek 
erősítik napjainkban is. A koncert zenei 
műfajokat, stílusokat olvasztott egybe, 
hidat képzett előadói és országhatárok 
között, remélve egy új zenei élmény 
kibontakoztatását. A dallamaim szimbo-
lizálják azt az összeolvadást, mely egy-
szerre görög, magyar, pop és klasszikus, 
másrész azt az olvasztótégelyt is, mely 
különböző népek kultúráját olvassza 
egybe Európában.
Minek köszönheted a koncert meg-
születését?
Zenei világomat kivételes párosítások-
nak köszönhetem, melybe egyszerűen 

csak beleszülettem. A görög geneti-
kai ajándék és a klasszikus zongora-
művészi tanulmányaim utánozhatatlan 
zeneszerzői és előadói út lehetőségét 
nyitották meg számomra. Elmélyülök a 
hagyományokban, átérzem és asszimi-
lálom a görög zene dallam és ritmusvi-
lágát, miközben megőrzöm, és érthe-
tővé teszem mások számára a klasszikus 
zene eszenciáját, pop zenei hangszere-
lésekkel.
Hogyan fogadta a koncertet a közön-
ség?
Elképesztő, hogy milyen jó volt. Ez egy 
különleges élmény, mágikusan hat. 
Ehhez és hasonló elismerésekkel, elra-
gadtatással gratuláltak a koncert után.
Mi segítette a koncert előadását? 
A koncert csúcsminőségű hang és fény-
technikát vonultatott fel, mely kifo-
gástalan hangzással és kiváló látvá-
nyossággal fűszerezte az előadást. 
Kísérőzenészeim nagyszerű teljesít-
ményt nyújtottak, egyéniségük, bra-
vúros előadásuk nagyban növelte a 
koncert színvonalát. A koncertről rész-
leteket vett fel az MTV és a DunaTV.

Fotók, kérdések:
A 2009-es Nagykanizsai Nemzetközi 
Jazz Fesztiválon bemutatott világsztá-
rokról készült
fotóiról ismert Goór Gábor fotóművész. 
+36 30 400 88 70
www.gorogkoncert.kollonay.hu

Καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο της Νίκης στην πόλη Πιτς
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Dalaras koncert

Συναυλία του
Γιώργου Νταλάρα στη Βιέννη

2010. május 5. szerda 
20:00 - 22:20

Wiener Konzerthaus
Lothringerstraße 20

Bécs, Ausztria
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A HOFETH (ΧΟΦΕΘ – Thesszaloniki 
Egyetemi Diákotthon Tánc-

együttese) évről évre  megrendezi 
meg a néptánc- és népzenei fesztivált 
Thesszalonikiben, idén 28. alkalommal, 
a Thesszaloniki Diákotthon A épületében 
(Stilianou Kyriakidi 17/b) Az előadások 
este 9-kor kezdődnek és a belépés ingye-
nes. A táncegyüttes 1979-ben alakult 15 
taggal, mára jelentősen kibővült. Ma már 
nemcsak kollégistákból áll. A fesztivál-
nak nincs verseny jellege, nemcsak tánc-
együttesek, hanem olyan emberek is fel-
lépnek, akik mindennap megélik, mit 
jelent a hagyomány. A fesztiválon min-
den este egy adott földrajzi tájegység 
táncait és zenéjét mutatják be. A táncbe-
mutatókat minden este táncmulatságok 
követik, a helyi zenekarok és a közön-
ség részvételével, a táncegyüttes így köz-
vetlen kapcsolatba kerül a közönséggel, 
és megélhetik együtt a hiteles „glendi” 
(faluünnep) hangulatot. Ezen a fesztivá-
lon Smuk Gábor, a Mydros együttes 
vezetője is részt vett.
Az egyik legismertebb magyarországi 
görög zenekar vezetőjeként az idén 
először vettél részt a HOFETH görög 
népzenei fesztiválon. Hogyan szántad 
rá magad, hogy ellátogass a feszti-
válra, és milyen benyomásokkal tértél 
haza?
Már évek óta hallottam a táncházas 
barátaimtól erről a fesztiválról, és már 
régóta tervezgettem, hogy ellátogatok 

Thesszalonikibe. Nagy várakozásokkal 
indultunk el a testvéremmel és édes-
apámmal, kíváncsian nézegettük a prog-
ramot. Sajnos nem tudtunk végig ott 
lenni, az utolsó három napról le is marad-
tunk, de így is nagyon érdekes volt. A 
szervező táncegyüttes már a hetvenes 
évek vége óta működik, több generáció 
nőtt fel a sorai között. Esténként 2-300 
fő vett részt a rendezvényen. Minden 
este más tájegység táncait mutatták be a 
meghívott fellépők. Kívülállók, akik nem 
tudják a táncokat, nem igazán voltak. 
Családias volt a hangulat, látszott, hogy 
majdnem mindannyian ismerik egymást. 
Amikor elmondtuk, hogy Magyarország-
ról jöttünk és nem vagyunk görögök, 
nem akarták elhinni, hogy kimondottan 
erre a fesztiválra jöttünk. De nagyon nyi-
tottan és kedvesen fogadtak. Egyáltalán 
nem számítottak rá, hogy ilyen mesz-
sze létezik egy ország, ahol érdeklődnek 
a népzenéjük iránt. Jólesett, hogy görö-
gül szóltak hozzánk, és nem váltottak át 
angolra akkor sem, amikor rájöttek, hogy 
külföldi vagyok. Sok új barátot szerez-
tünk, akik kíváncsiak a magyarországi 
táncházakra, és szeretnének idelátogatni, 
mert el se hitték, hogy 100-150 ember 
időről időre összegyűlik és az ő táncaikra, 
zenéikre szórakozik. Elmeséltük nekik, 
hogy buzuki és harmonika alapú zene-
karunkkal népzenét is próbálunk játszani. 
Ott azonban rájöttem, hogy nem igazán 
vannak ilyen vegyes zenekarok. Az itt-

honi táncházak alapján kialakult bennünk 
egy kép az egyes tájegységek zenéjéről 
és táncairól, ami aztán megváltozott a 
fesztiválon. Az összes görög tájegység-
gel kapcsolatban kinyílt a szemünk és a 
fülünk. Pl. Kisázsia, Ipirosz hallatán inkább 
melankolikus dalokra és lassú, méltó-
ságteljes táncokra számítottunk, ehhez 
képest igen pörgős, eleven, bulizós han-
gulatú volt mindkét est. A népviseletek-
ről is érdekes benyomásokat szereztünk. 
Itthon egységes viseletet hordanak, de a 
fesztiválon fellépő tánccsoportok tagjai-
nak sokszor különbözőek voltak a ruháik, 
olyanok is voltak, melyeket sose láttunk 
még. Minden táncegyüttest élő zenekar 
kísért, sokszor meglepő felállásban. Elő-
ször hallottam pl. thesszaliai zenében 
nagydobot és töröksípot.
Hol zajlott a fesztivál?
Az egyik egyetem kollégiumában, elég 
kieső helyen, nehéz volt megtalálni, azért 
is, mert nagyon kevés plakátot láttunk. 
Úgy tűnik nem volt szükség nagy rek-
lámra.
Milyen olyan hangszerekkel találkoz-
tatok, melyekkel itthon kevésbé? 
Töröksíp, kis méretű dauli, melyből egy-
szerre többet is használtak, a kisázsiai 
zenében volt bedir,ud, a kanunos saj-
nos nem jött el. Az ének volt számomra 
nagyon érdekes. Itt élőben is tapasztal-
tam, hogy minden tájegység zenéjében 
másképp képzik a hangot. Az ipiroszi, 
makedón, trák, thesszáliai, kisázsiai, 
pondoszi esteket összevetve megálla-
píthattuk, hogy a hangképzésen kívül 
a díszítések is nagyon eltérőek. Olyan 
hangokat adtak ki fi atal énekesek, ami-
ket csak idősektől vártunk volna. A tan-
góharmonika csak a trák esten játszott 
dallamot, a többi esetben csak kísérő 
hangszer volt. Rengeteg képet és videót 
is készítettünk. Érdekes meglepetés volt, 
hogy a tsamikos táncot az ipiroszi tájegy-
séghez kötjük rendszerint, ehhez képest 
az ipiroszi esten csak egyet játszottak, a 
thesszáliai esten viszont rengeteget. A 
zenészek minden tájegység esetében az 
énekes hangjához igazodtak, és egész 

A Thesszaloniki Népzenei Fesztiválon
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este szinte csak abban a hangnemben 
játszottak. Folyamatosan kötik a számo-
kat 10-15 percen át, ezek között pedig 
2-3 perces szüneteket tartanak, amikor 
esznek-isznak, cigarettáznak. A táncosok 
kifogyhatatlan energiával folyamatosan 
adták a rendeléseket, szemmel láthatóan 
végig szerették volna táncolni az egész 
repertoárjukat, akárcsak itthon. A zene-
karvezetők élvezték a kihívást, így nem 
maradt ki egyik tánc sem. 
Voltak-e ismert zenészek a fesztiválon?
Nem jellemző. Néhány zenekarnak és 
énekesnek megjegyeztem a nevét, pl. „Oi 
fi loi tis paradosis” zenekar és táncegyüt-
tes Thesszaloniki közeléből érkezett. A 
kisázsiai zenekar énekesnője gyönyö-
rűen énekelt, mégsem nagyon ismerték 
a nevét még ott sem, Ria Fasaria néven 
találtam meg az interneten. Vasárnap 
volt Ipirosz, kedden Pondosz és Kisázsia, 
ahol egy nagyon ismert pondoszi éne-
kes, Theodosiadis Kostas lépett fel, aki-
nek fantasztikus hangereje és hang-
terjedelme volt, később kiderült, hogy 
lírán is kiválóan játszik. A pondoszi tán-
cok közül inkább a körtáncokat mutat-
ták be, a ruhájuk pedig minden színben 
pompázott. A résztvevők minden táj-
egység dalait ismerték, és mindegyiknek 

tudták a szövegét is. Itt nem volt meg-
figyelhető a görög lokálpatriotizmus. 
Ennek oka az lehetett, hogy ezek a tán-
cosok fi atal koruk óta ismerik és táncol-
ják a többi tájegység táncait is. Érdekes, 
hogy makedón táncok közül nagyon 
keveset ismerünk itthon. Talán az az oka, 
hogy ezek elsőre nehezen megtanulható 
táncok izgalmas, sokszínű, bonyolult rit-
musokkal, fi nom lépésekkel. Játszották a 
Makedonsko devojce és az uzicko kolo 
dallamát is ének nélkül, de senkinek nem 
okozott problémát, mint ahogy az sem, 
hogy a kisázsiai esten törökül is énekel-
tek. A trák táncokat Stratos és Stamatis 
Thasopoulos zenekara kísérte. Egyikük 
kavalozik és énekel, a másikuk gombos 
harmonikán játszik profi  szinten. Szem-
beötlő volt, hogy az egész fesztiválon se 
egy dalszöveget, se egy dallistát nem lát-
tunk. Mindent fejből, szívből, az összes 
táncot ismerve játszottak. Rendkívüli 
volt az összhang a zenekarok és a tánc-
együttesek között. Volt, hogy egész kore-
ográfi át adtak elő a tánctéren a buliban. 
Érdekes volt, hogy a kisázsiai Koniali nevű 
táncot és dallamot szinte minden este 
játszották-táncolták, talán az ipiroszi est 
kivételével, és mindig az est csúcspontja 
volt. Ezt a táncot nem ismerjük itthon. A 

karsilamas táncot is párban, vagy többen 
együtt páratlanul táncolták. A hasapikot 
sem körben, hanem hármasával járták. 
A trigona tánc ott is népszerű, és ami-
kor gyorsra vált, felemelik a kezüket. A 
tik táncban pedig lent tartják a kezüket. 
A sirtos singathistosban máshol csinál-
ták a karlendítést, így sokkal jobban esett 
táncolni. Volt rá példa, hogy a thesszáliai 
est szünetében a lauto játékos Kotsirast 
és Sfakianakist játszott gyönyörűen éne-
kelve.
Milyen tanulságokat tudnál levonni a 
látottakból-hallottakból?
Sok ismeretet szereztünk, sok sztereotí-
piánk megváltozott. Aki pl. a görög tán-
cokat unalmasnak, egyszerűnek tartja, 
annak ott kell lennie, hogy rájöjjön, hogy 
a dalok és táncok kb. egytizedét ismer-
jük itthon, és ez a legtöbb tájegységre 
igaz. Aki úgy érzi, hogy már eleget tud, 
annak ajánlom, hogy látogasson el erre a 
fesztiválra, mert sok újat és meglepőt fog 
tapasztalni, és biztosan élményekkel gaz-
dagon fog hazatérni.
Köszönöm az interjút, remélem, jövőre 
még többen látogatnak el erre az érde-
kes eseményre. 

Vengrinyák Edit

Στο Χορευτικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης

Η Χ.Ο.Φ.Ε.Θ. (Χορευτική Ομάδα 
Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλο-

νίκης) διοργανώνει από χρόνο σε 
χρόνο το Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών και Μουσικής, φέτος για 28η 
φορά, το οποίο λαμβάνει χώρα στο 
κινηματοθέατρο της Α’ Φοιτητικής 
Εστίας (Στ. Κυριακίδη 17Α). Οι παρα-
στάσεις αρχίζουν καθημερινά στις 
21.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Η Χορευτική Ομάδα δημιουργήθηκε 
το Νοέμβρη του 1979 από μια παρέα 
15 περίπου οικότροφων φοιτητών. 
Με το πέρασμα του χρόνου η παρέα 
διευρύνθηκε. Η εκδήλωση αυτή δεν 
έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Στη 
γιορτή αυτή της παράδοσης δε συμ-
μετέχουν μόνο οργανωμένα χορευ-
τικά συγκροτήματα αλλά και ομάδες 

ανθρώπων, που ζουν και βιώνουν 
στην καθημερινότητα τους αυτό που 
ονομάζουμε παράδοση. Κάθε βρα-
διά είναι αφιερωμένη στην παρά-
δοση μιας συγκεκριμένης γεωγραφι-
κής περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία έχει 
το ότι καθημερινά μετά την παρου-
σίαση του προγράμματος της ημέρας 
γίνεται γλέντι για το κοινό με συνο-
δεία από τις τοπικές ορχήστρες που 
ακολουθούν τα χορευτικά. Έτσι δίνε-
ται στην ομάδα η δυνατότητα άμε-
σης επαφής με το κοινό αλλά και η 
ευκαιρία σε όλους εμάς να ζήσουμε 
ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.
Αυτό το φεστιβάλ επισκέπτεται 
εδώ και χρόνια η Αντιγόνη Σάμπο 
Νάγκυ , δασκάλα του 12τάξιου 
Συμπληρωματικού Σχολείου Ελλη-

νικών,την οποία ρωτήσαμε για τις 
εμπειρίες της σε σχέση με αυτό. 
Πως ανακάλυψες το φεστιβάλ, 
γιατί το παρακολουθείς κάθε 
χρόνο;
Το 1995 μια φίλη μου, η Μπεάτα 
που είναι βοτανολόγος, πέρασε 6 
μήνες στη Θεσσαλονίκη με υποτρο-
φία στο πανεπιστήμιο για να γράψει 
την διδακτορική της διατριβή. Τότε 
γνωρίστηκε με μέλη της χορευτικής 
ομάδας των φοιτητικών εστιών της 
Θεσσαλονίκης, και άρχισε να πηγαί-
νει τακτικά στις πρόβες. Είδε και το 
φεστιβάλ, που είναι η κορυφή της 
δουλειάς των παιδιών που κάνουν 
όλο το χρόνο. 
Ποιοι οργανώνουν το φεστιβάλ και 
ποιοι συμμετέχουν;
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Το οργανώνουν τα μέλη του χορευτι-
κού συγκροτήματος των φοιτητικών 
εστιών της Θεσσαλονίκης και κρατάει 
8 ημέρες. Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη 
σε άλλη περιοχή. Από τις 9 το βράδυ 
αρχίζει η παράσταση, όπου παρουσι-
άζεται και εκπροσωπείται μια συγκε-
κριμένη περιοχή, από τα μέλη του 
χορευτικού των φοιτητών, αλλά και 
από συγκροτήματα και ορχήστρες 
της περιοχής, π.χ. αν είναι ηπειρώ-
τικη βραδιά, έρχονται συγκροτήματα 
και ορχήστρες από την Ήπειρο. Μετά 
την παράσταση γίνεται γλέντι μέχρι 
το πρωί. Στο χορευτικό συγκρότημα 
του πανεπιστημίου υπάρχουν διάφο-
ρες κατηγορίες, από αρχάριους μέχρι 
πολύ προχωρημένους. Κάθε κατηγο-
ρία παρουσιάζεται μες την εβδομάδα. 
Η πιο σημαντική όμως είναι η τελευ-
ταία βραδιά, που κάνει παράσταση 
η πιο προχωρημένη ομάδα των φοι-
τητών, όπου έρχονται και οι συγγε-
νείς να τους δουν. Μπορώ να πω 
όμως ότι κάθε βραδιά είναι γεμάτη 
η αίθουσα, γιατί οι φοιτητές σίγουρα 
συμμετέχουν στην βραδιά της περιο-
χής απ’ που κατάγονται, αλλά υπάρ-
χουν και αυτοί που επισκέπτονται 
την κάθε βραδιά μόνο για το χορό. 
Αυτό το φεστιβάλ γίνεται πάνω από 
30 χρόνια. Θεωρήθηκε πως φέτος 
ήταν το 28ο, χωρίς να υπολογίζονται 
τα πρώτα χρόνια που ήταν λιγότερο 
οργανωμένο. Πιστεύω ότι το 26ο 
ήταν στην πραγματικότητα το 30ο.
Τι είναι αυτό που σε αγγίζει τόσο 
πολύ που ξαναγυρνάς από χρόνο 
σε χρόνο σ’ αυτό το φεστιβάλ;
Πρώτ’ απ’ όλα μπορούμε να μάθουμε 
και να χορέψουμε χορούς που στην 
Ουγγαρία δεν έχουμε τη  δυνατό-
τητα. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν 
μουσικοί, ορχήστρες που να παί-
ζουν αυτά τα παραδοσιακά και λεί-
πουν και τα όργανα που πάρα πολύ 
χρειάζονται για να δημιουργηθεί 
μια παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Π.χ. 
δεν είδα ούτε ένα τουμπερλέκι σ’αυ-
τές τις 8 μέρες. Όλοι χρησιμοποιούν 
αυθεντικά όργανα σύμφωνα με την 
περιοχή.

Πως σου φάνηκε το 28ο φεστιβάλ 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
χρόνια;
Δύσκολα μπορώ να κάνω σύγκριση, 
γιατί κάθε φεστιβάλ έχει ενδιαφέρο-
ντα χαρακτηριστικά. Τα πρώτα χρό-
νια θαύμαζα μόνο το φεστιβάλ, γιατί 
νόμιζα ότι ποτέ δεν θα μάθω τους 
χορούς, αλλά με την πάροδο του 
χρόνου πήρα το  θάρρος να συμμε-
τέχω και να τους μάθω. Εδώ και 2 
χρόνια σταμάτησα να αισθάνομαι 
«ξένη». Που δεν σημαίνει βέβαια ότι 
ξέρω όλους τους χορούς. Σ’ αυτά τα 
χρόνια αποκτήσαμε και φίλους, π.χ. 
γνωρίσαμε και μια Γερμανίδα που ζει 
στην Θεσσαλονίκη και μας κάλεσε 
στο σπίτι της. Μπορώ να πω όμως 
ότι φέτος οι ορχήστρες ήταν κατα-
πληκτικές. Π.χ. είχαμε και μια πολύ 
καλή, ζωντανή ηπειρώτικη βραδιά. 
Με τις νησιώτικες βραδιές όμως από 
χρόνο σε χρόνο είμαστε κάπως άτυ-
χοι, κάτι μας χαλάει πάντα την όρεξη, 
π.χ. φέτος η τραγουδίστρια δεν ήταν 
και τόσο καλή.
Εκτός από σας έρχονται και άλλοι 
από το εξωτερικό στο φεστιβάλ;
Δεν νομίζω. Εκτός από την Ουγγαρία  
δεν είδαμε άλλους. Από μας ήρθαν 
φέτος μουσικοί από την ορχήστρα 
Μύδρος, αλλά από τις άλλες ορχή-
στρες και τα χορευτικά κανένας.
Ποια όργανα άκουσες που δεν 
συναντάς στην Ουγγαρία;

Λύρα, νταούλι, γκάιντα, καβάλι, ζουρ-
νάδες, χάλκινα, κτλ. όλα στην θέση 
τους, ανάλογα με τις περιοχές, όπως 
πρέπει.
Πως θα μπορούσες να ξυπνήσεις 
το ενδιαφέρον του κόσμου; Γιατί 
αξίζει κανείς να επισκέπτεται το 
φεστιβάλ και από πολιτιστική και 
από οικονομική άποψη;
Τα πρώτα χρόνια μέναμε σε ξενοδο-
χείο, αλλά 5-6 άτομα σε ένα δωμά-
τιο, όπως στα φοιτητικά χρόνια, και 
τρώγαμε τυρί, ελιές, ντομάτες που 
αγοράζαμε στη λαϊκή. Βγαίναμε με 
λίγα λεφτά. Τα τελευταία χρόνια νοι-
κιάζουμε διαμέρισμα, αλλά ο τρό-
πος ζωής παραμένει ο ίδιος κι έτσι 
κάνουμε οικονομία. Φέτος πήρα μαζί 
μου και την κόρη μου για πρώτη 
φορά, για να πάρει μια γεύση, τι 
σημαίνει όταν με καλή, ζωντανή 
παραδοσιακή μουσική γλεντάς μια 
νύχτα. Της άρεσε πολύ βέβαια. Αφού 
έχει πιο πολύ ταλέντο από μένα 
στους χορούς, γρήγορα τους έμαθε, 
γνώρισε παιδιά, έκανε καινούριες 
φιλίες. Ελπίζω να υπάρχουν και άλλα 
παιδιά από την νεολαία που θέλουν 
να πλουτίζουν τις γνώσεις τους σχε-
τικά με την αυθεντική παραδοσιακή 
μουσική και χορό.

Ευχαριστώ για την συνέντευξη και 
ελπίζω να ξαναγυρίσετε και του 
χρόνου στο φεστιβάλ. 
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ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

Είναι Σάββατο,λίγο μετά τις 11 και 
μπαίνω στο αυτοκίνητο,φεύγοντας 

απ’τη Vécsey όπου μόλις είχα τελειώσει 
τα μαθήματα πιάνου με τα παιδιά.Αυτή 
τη φορά έφευγα αρκετά νωρίτερα,α-
φού δύο από αυτά ακύρωσαν γιατί ήταν 
άρρωστα.Μπαίνω λοιπόν στο αυτο-
κίνητο για να πάω σπίτι κι ανοίγω το 
ραδιόφωνο-που συνήθως είναι συντο-
νισμένο στο Τρίτο Πρόγραμμα,μιας και 
μ’αρέσει η κλασσική μουσική.Περνώντας 
δίπλα απ’ το ποτάμι,φτάνει στ’αφτιά μου 
απρόσμενα ο ήχος του κλαρίνου (και δεν 

λέω κλαρινέτο,επειδή δεν ήταν ο κλασ-
σικός ήχος του οργάνου που ακούμε στη 
δυτική μουσική, αλλά ο ήχος που προέρ-
χεται απ’την παραδοσιακή μας μουσική). 
Έκπληκτη περιμένω μερικά δευτερόλε-
πτα,κοιτάζω πάλι το σταθμό-ναι, είναι το 
Μπάρτοκ Ράδιο- και ξαφνικά ακούγονται 
ελληνικές λέξεις, οι στίχοι ενός παραδοσι-
ακού ηπειρώτικου τραγουδιού της ξενι-
τιάς!Είμαι αναστατωμένη αλλά κι ενθου-
σιασμένη συνάμα.Τα λόγια με αγγίζουν. 
Το μυστήριο σύντομα λύνεται. Τελειώνει 
το τραγούδι κι ευθύς ακούγεται η γάρ-
γαρη φωνή της Μάρτα Σεμπαστιέν να 
μιλάει για την ελληνική παραδοσιακή 
μουσική και τις εμπειρίες της με Έλλη-
νες μουσικούς στην εκπομπή του Sebő 
Ferenc. Μιλούσε με αγάπη και θαυμασμό 
για τη μουσική της πατρίδας μας και για 
όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες με τους 
οποίους συναντήθηκε και συνεργάστηκε 
όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Χρό-

νης Αηδονίδης. Παράλληλα ακούγονται 
τραγούδια από την Κρήτη,την Κάρπα-
θο,την Ήπειρο και τη Θράκη.Κάποια 
απ’αυτά τα ερμηνεύει η ίδια με αψεγά-
διαστη ελληνική προφορά.Τα γλωσσικά 
σύνορα εξαφανίζονται και μένει μόνο η 
ανάγκη για επικοινωνία.  Έχω ήδη στα-
ματήσει με το αυτοκίνητο σε μια άκρη,δε 
θέλω να χάσω λέξη απ’αυτά που λένε. 
Σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι να 
μιλάει μια σπουδαία μουσικός από την 
Ουγγαρία με τόσο τιμητικά λόγια για την 
ελληνική μουσική και να τη διαφημίζει 
έτσι με τον καλύτερο τρόπο στο ραδιό-
φωνο. Αισθάνομαι τυχερή.Τυχερή που 
πέτυχα αυτή την εκπομπή,τυχερή που 
διαθέτουμε μια τέτοια μουσική παρά-
δοση,τυχερή που είμαι Ελληνίδα,τυχερή 
που υπάρχουν άνθρωποι σαν τη Μάρτα 
Σεμπαστιέν,τυχερή που ζω στη Βουδαπέ-
στη.

Β. Αυγουροπούλου

Παραδοσιακή συνάντηση επαναπατρισθέντων και Ελλήνων 
Ουγγαρίας στη Θεσσαλονίκη

Έγινε πλέον παράδοση να συναντιό-
μαστε κάθε άνοιξη στη Θεσσαλο-

νίκη οι Έλληνες που διαμένουμε στην 
Ουγγαρία με τους συμπατριώτες μας 
που επαναπατρίστηκαν.
Φέτος η εκδρομή πραγματοποιή-
θηκε 10-14 Μαρτίου και η συνάντηση 
έγινε στις 12 του μηνός στην Πολίχνη, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μάν-
θος». Συμπατριώτες μας ταξίδεψαν όχι 
μόνο από τη Βουδαπέστη, αλλά από 
το χωριό Μπελογιάννης, Tatabánya 
και Százhalombatta. Η αίθουσα γέμισε, 
όπως και άλλες φορές, με χαρούμενα 
πρόσωπα. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ 
ζεστή και ευχάριστη με ζωντανή μου-
σική, χορό και πλούσιο φαγητό. Όπως 
πάντα, οι συναντήσεις αυτές μας συγκι-
νούν πάρα πολύ, κυρίως εμάς, «τα 
παιδιά του 1948»  γιατί ανταμώσαμε 
άτομα, που πολλά χρόνια δεν έχουμε 
δει,  είχαμε κάποτε την ίδια μοίρα, 
ζήσαμε μαζί στους παιδικούς σταθ-
μούς, και είχαμε πάρα πολλά να πούμε.. 

Οι περισσότεροί μας μιλούσαμε για τα 
παιδικά μας χρόνια, δείχναμε φωτογρα-
φίες ο ένας στον άλλον, και συζητού-
σαμε ασταμάτητα ως τις πρωινές ώρες. 
Είναι πολύ καλές αυτές οι συναντήσεις 
και πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλ-
λον. Ελπίζουμε φέτος που γιορτάζει το 
χωριό Μπελογιάννης τα 60χρονά του, 
πολλοί συμπατριώτες μας να μας επι-

σκεφτούν και τους περιμένουμε με 
μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω εκ μέρους όλων των συμμετεχό-
ντων στην εκδήλωση την αγαπητή μας 
Περιστέρα Γώγου, που με μεγάλο ζήλο 
και πάθος διοργανώνει κάθε χρόνο 
αυτές τις πολυπόθητες συναντήσεις. 

Ακριτίδου Σοφία
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Φόρος τιμής στους νεκρούς μας

Σύντροφε Δημήτρη,
Με βαρύ πόνο και θλίψη στην 
καρδιά μας η σύζυγός σου Όλγα,η  
κόρη σου Μαρία, ο γιος σου 
Νίκος, φίλοι, συναγωνιστές και 
συμπολεμιστές σου, ήρθαμε εδώ 
στην τελευταία σου κατοικία, για 
να σου απευθύνουμε τον ύστατο 
χαιρετισμό μας. Ο θάνατος  βρήκε 
και σένα, όπως και τόσους άλλους 
συμπατριώτες μας, συγγενείς και 
φίλους μας, μακριά από την αγα-
πημένη μας πατρίδα, μακριά από 
το όμορφο χωριό σου, την Κάρπη 
στο νομό Κιλκίς. Φεύγεις για 
πάντα από κοντά μας, από την 
αγαπημένη σου οικογένεια, από 
τους συγγενείς και φίλους σου, 
όμως φεύγεις με ήσυχη τη συνεί-
δησή σου πως έπραξες στο ακέ-
ραιο το καθήκον σου απέναντι 
στην οικογένειά σου και απέναντι 
στην πατρίδα. Ήσουν καλός οικο-
γενειάρχης, τίμιος και αταλάντευ-

τος αγωνιστής. 
Ο αγαπητός μας σύντροφος 
Δημήτρης Παπανικολάου γεν-
νήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1923 
στο χωριό Κάρπη – Νομός Κιλ-
κίς. Κατάγονταν από αγροτική 
οικογένεια. Ήταν το πρώτο παιδί 
από πέντε αδέρφια. Στο χωριό 
του τέλειωσε το Δημοτικό Σχο-
λείο. Συνέχισε τις σπουδές του στο 
Γυμνάσιο, όμως λόγω του πολέμου 
και της κατοχής, δεν μπόρεσε να 
συνεχίσει τις σπουδές του, πάντως 
δούλευε και ο ίδιος σκληρά, για να 
επιβιώσει η πολυμελής οικογένεια 
του. Στην κατοχή πήρε μέρος και 
η δικιά τους οικογένεια. Ο ίδιος 
ήταν οργανωμένος από τους 
πρώτους στην ΕΠΟΝ και στον 
Εφεδρικό ΕΛΑΣ. Μετά την συμ-
φωνία της Βάρκιζας, ο Δημήτρης 
καταδιώχτηκε από τις παρακρατι-
κές τρομοκρατικές συμμορίες που 
δρούσαν στην περιοχή τους, ανα-
γκάζοντάς τον να πάρει το δρόμο 
του βουνού και να καταταχτεί 
στο ΔΣΕ. Πήρε μέρος σε πολλές 
μάχες. Τραυματίστηκε βαριά, και 
μεταφέρθηκε στις πρώην Λαϊκές 
Δημοκρατίες για θεραπεία, πρώτη 
φορά στη Βουλγαρία, και το 1949 
μεταφέρθηκε στη Βουδαπέστη. 
Στο ΔΣΕ αναδείχτηκε ανθυπολο-
χαγός πεζικού. Εδώ, μετά την απο-
θεραπεία του, δούλεψε αρκετά 
χρόνια στην τέχνη του φρεζαδό-
ρου και μετά ως τμηματάρχης στο 
μεγάλο εργοστάσιο Ganz Mávag, 
μέχρι την συνταξιοδότησή του. 
Ήταν εργατικός και πειθαρχικός 
στη δουλειά του, και δυο φορές 
βραβεύτηκε με το μετάλλιο του 

διακεκριμένου εργάτη. Το 1952 
παντρεύτηκε με την αγωνίστρια 
Κουτουλούλη Όλγα, με την οποία 
απόκτησαν δυο παιδιά, την Μαρία 
και τον Νίκο. Και τα δυο παιδιά 
τους τέλειωσαν ανώτερες σχολές, 
και πήραν πτυχία αρχαιολόγου η 
κόρη τους, και σκηνοθέτη ο γιος 
τους. Ο ίδιος αποφοίτησε από το 
Νυχτερινό Πανεπιστήμιο Μαρ-
ξισμού – Λενινισμού, και πήρε το 
πτυχίο ανώτερων σπουδών στον 
κλάδο της φιλοσοφίας. Ο σύντρο-
φος Δημήτρης ήταν παλιό μέλος 
του ΚΚΕ και παρέμεινε έως την 
τελευταία πνοή του, πιστός και 
αταλάντευτος στις ιδέες του. Σε 
όλα τα χρόνια της πολιτικής προ-
σφυγιάς μας, έπαιρνε δραστήριο 
μέρος στην πολιτική και κοινω-
νική δουλειά της οργάνωσής μας. 
Ο θάνατός του άφησε ένα μεγάλο 
κενό στην οικογένεια του και στον 
Ελληνισμό της Ουγγαρίας.

Αγαπητέ μας Δημήτρη,
Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων του Ζού-
γκλο, το Προεδρείο του Πολιτιστι-
κού μας Συλλόγου και το Τμήμα 
Αντιστασιακών, μαζί με όλους 
τους συμπατριώτες σου, τους 
φίλους και συναγωνιστές σου, 
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια στη σύζυγό σου Όλγα, 
στην κόρη σου Μαρία, στο γιο 
σου Νίκο, και σε όλους τους συγ-
γενείς και φίλους σας όπου κι αν 
βρίσκονται.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της 
φιλόξενης ουγγρικής γης που σε 
λίγο θα σε σκεπάσει.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αιώνια η μνήμη σου αξέχαστε Δημήτρη.
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Adalékok Erdély görög közösségeinek sikertörténetéhez
Dr. Diószegi György Antal

Az Árpád-kortól kezdve a görög jelen-
lét sokrétűen érvényesült a magyarok 

lakta Erdélyben, ám 1453 után nyilvánva-
lóan teljesen új helyzet állt elő: az ide átte-
lepülő görög közösség előtt a fölemelke-
dés útja a kereskedelem lett. A XVI. század 
közepén már voltak jelentősebb görög 
kereskedők Brassóban és Nagyszebenben: 
megszerezték az Erdélybe irányuló keres-
kedelmet. Havasalföld és Moldva, Brassó 
és Szeben felé irányuló forgalmát főleg a 
görögök látták el: a későbbi „görög kom-
pánia” székhelye leginkább e két város lett. 
A görög fanarióta fejedelmek korában, a 
XVI-XVIII. században a görög kereskedői 
jelenlét szinte egyeduralmat jelentett.
1562-ben Moldvában a krétai görög 
Heraklides Jakab nyerte el a vajdaságot 
(főként Zay Ferenc kassai kapitány pártfo-
gása és a Székely Antal vezérlete alatt álló 
székely zsoldos hadak támogatása mellett). 
Moldva és Havaselve (Havasalföld) fonto-
sabb fejedelmi, hercegi családjai között 
ekkortól számos görög volt (pl. Cantemir, 
Duca, Ghika/Gyika, Kantakuzenosz, 
Mavrocordato, Ypsilanti, Mavrogeni). 
Erdély kereskedelmében már a XVI. század-
tól kezdve egyre nagyobb szerepet játszot-
tak: növekvő jelentőségüket jól mutatja, 
hogy a XVII. században még a fejedelmi 
udvarnak is szállítottak. Jól mutatja ezt a 
jelenséget, hogy Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem megkísérelte a magyar protes-
tantizmus és a görögkeleti egyház közötti 
közeledést létrehozni: jó kapcsolat alakult 
ki ennek keretében Lukaris Cyrill konstanti-
nápolyi pátriárkával, aki rokonszenvezett a 
reformációval. 1636-ban I. Rákóczi György 
erdélyi magyar fejedelem privilégiumban 
részesítette a görög kereskedőket: Gyulafe-
hérvár és Brassó görög kompániáinak 
bizonyos irányítói-igazságszolgáltatási 
jogköre volt. 1643-ban Rákóczi fejedelem 
2000 forint lefizetése esetén szabad bejö-
vetelt engedélyezett a görög kereskedők-
nek. Az erdélyi fejedelmi udvar I. Apafi 
Mihály idejében a kelmék javarészét görög 
kereskedőktől vásárolta: a bársony és posz-
tószövetek Velencéből és Lengyelország-

ból érkeztek meg. A marhakereskedelem 
az egyik legfontosabb üzleti ágat jelen-
tette: az erdélyi Balázsfalva mellett talál-
ható „Görög rét” név a pusztabérletek 
tényére utalhat. Erdélyben alig volt olyan 
város, amelyben ne lett volna görög keres-
kedői jelenlét: néhány erdélyi várost egyen-
ként is érdemes ismertetni ennek okán. 
Nagyváradon jelentős görög közösség 
működött: jól példázza jelentőségüket, 
hogy az 1650-es években az erdélyi görö-
gök 2000-2000 tallért, a nagyváradi görö-
gök pedig ezer tallért fizettek adó gyanánt 
minden évben. 1660-ban azonban a törö-
kök elfoglalták. Ekkor új kereskedelmi terü-
leteket, központokat kellett kialakítaniuk: 
ezután került sor a görög kereskedelmi 
kompániák kialakítására. Debrecen és Tokaj 
körög közösségei ezután kezdtek jelen-
tőssé válni: jó részük eredetileg erdélyi, 
leginkább pedig nagyváradi görög lehe-
tett. Vajdahunyad azért lehetett fontos a 
görögök számára, mert e településsel átel-
lenben, már a török oldalon volt 
Karánsebes, a posztókereskedelem köz-
pontja: egy 1705. évi irat a kor legjelentő-
sebb (Debrecenben már az 1680-as évek 
végén feltűnő) görög kereskedőjét, Kará-
csony Sándort vajdahunyadi illetőségűként 
tüntette fel. Karácsony többször megfor-
dult Tokajban, Rákóczi hadseregének 
egyenruháihoz az ő posztószállítmányai 
biztosították a nyersanyagot: ekkor már 
Tokajban éltek testvérei, Karácsony Márton 
és Karácsony Miklós is. Nagyszebenben a 
XVII. század második felére megszerezték a 
fontosabb kereskedelmi pozíciókat. A 
görög kereskedők fokról fokra egyre 
nagyobb szerepet töltöttek be az erdélyi 
fejedelemség pénzügyeiben: a kor fontos 
kereskedelmi szervezete volt a „Szebeni 
Görög Társaság”. 1673-ban a szebeni 
görög kompánia bírája Páter János volt. 
(28) Páter igen gazdag görög kereskedő 
volt: a csíki vashámorok bérlőjeként, 
harmincadbérlőként és a sóaknák bérlője-
ként igen sikeresen tevékenykedett. 1678-
ban Nagyszebenben már működött görög 
kompánia. 1702-ben 108 görög kereskedőt 

számláltak a városban: hamarosan az egész 
higanykereskedelem a kezükbe került. 
Brassó városában a XVIII. században a 
görögök fokozatosan vették át a szászoktól 
a távolsági kereskedelmet. A szász városi 
hatóságok megtagadták a görögöktől a 
házépítési engedélyeket, és elutasították 
minden igyekezetüket, hogy városi polgári 
státust nyerjenek: még külön városi adót is 
vetettek ki rájuk. A görög térhódítás azon-
ban mégis egyre sikeresebb lett: 1768-ban 
122 brassói kereskedőből 111 volt valame-
lyik görög társaság tagja. 1765 táján a 
kincstartóság járt el első fokú ítélkező szer-
vezetként a nagyszebeni és a brassói görö-
gök ügyeiben.  A görög kereskedők ipari 
termeléssel is foglalkoztak: Brassóban 
főleg vászonkészítéssel és gyapjúszövéssel. 
Orbán Balázs a „Székelyföld leírása” címet 
viselő könyvében arról írt, hogy a XIX. szá-
zad eleji Brassó kereskedelmi hanyatlásá-
ban az ottani görög kereskedelmi társulat-
nak a szászok által megvalósított 
indokolatlan üldöztetése és mesterkélt 
megsemmisítése is szerepet játszott. A 
Habsburgok által támogatott szász keres-
kedelmi csoport a görög kereskedelmi tár-
sulat megbuktatása céljából alakult meg: a 
szándékát azzal érte el, hogy a századok 
óta működő görög társulatnak az új tagok 
felvételét megtiltották. A XIX. század köze-
pén a görög társulat kezelte az itteni görög 
ortodox egyház és az alapítványok pénz-
eszközeit:  a legtöbb brassói görög család 
gazdagsága ebből eredt. Az 1840-es évek-
ben megalakult a román kereskedelmi gré-
mium is: valójában a megsemmisítésre ítélt 
régi görög kereskedelmi társulat pótlása 
végett jött létre. Ez feszültséget okozott a 
helyi görög és román egyházi viszonyban 
is: 1867 után a brassói görögök az általuk 
Brassóban épített, belvárosi Szenthárom-
ság templomba a román papot be sem 
engedték. Kolozsvár görög temploma a 
„Görögtemplom” utcában található barokk 
stílusú épület: ez volt a város első ortodox 
temploma. 1789-ben két görög kereskedő, 
Jonátyi Mavrodin és Kosztandin János 
templom építésére kértek engedélyt: ezt a 
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város elutasította, mivel a hatályos királyi 
rendelet szerint száz család kellett volna az 
engedély megadásához. Ezt követően 
1790-ben összeírták az ortodoxok számát: 
36 családfőt, összesen 129 lelket számol-
tak, ezért a templom építését a városban 
nem engedélyezték. Így a kereskedők a 
város beépített területén kívül vásároltak 
telket, és 1795–1796 között ezen építették 
fel templomukat: felszentelésre 1796 Kará-
csonyán került sor. Az erdélyi görög 
Kretzói-család ősei krétai ikonfestők voltak: 
e család előbb a görög-bolgár partvidék 
felé menekült (itt alakult ki vezetéknevük 
„oi”-végződése). Innen kerültek Kolozs-
várra, ahol a Szent Mihály-templom fres-
kóit festették meg (utódaik a helybeli 
görög kereskedőcsaládokba olvadtak be, 
mint például a Balomiri/Batomiri-család).  
Fontos irodalmi adat a görögök vonatko-
zásában: „Ipszilanti” címmel írta meg a 
kolozsvári konzervatórium igazgatója, 
Brucksthal József a történeti színjátékát 
(először Kolozsvárott mutattak be 1839. 
február 21-én). A görög szabadságmozga-
lom vezére, Ypsilanti Sándor (az egyik leg-
előkelőbb konstantinápolyi fanarióta csa-
lád sarja) nagy tiszteletnek örvendett 
Erdélyben: az 1821. június 19-én sorra 
kerülő dragasani vereség után a görög sza-
badságharcosok az erdélyi Törcsvári szoro-
son menekültek Magyarországra. Az ekkor 
Brassóban tartózkodó gróf Széchenyi Ist-
ván szerint Dél-Erdélyben 15 ezer görög 
menekült lehetett. Az osztrákok fogságába 
eső Ypsilantit Temesvárott őrizték, majd 
Aradon át Munkács várába vitték fogságba 
(számos görög sebesült érkezett Pest–
Budára is, ahol a helyi görög közösség 
jelentősen támogatta őket). Marosvásár-
hely görög kereskedői jelentőségére utal, 
hogy 1767-ből fönnmaradt a „Marosvásár-
helyi Kereskedő Compania Constitutioja”. 
Marosvásárhely „Görög-ház” nevezetű 
épületében volt Petőfi Sándor szállása 
1849 júliusában (emléktábla őrzi emlékét): 
innen írta feleségének, Szendrey Júliának 
július 29-én keltezett utolsó levelét; és 
innen indult a segesvári csata végzetes for-
gatagába. Később ez a ház a Takarékpénz-
tár lett.  Érdekességként említem, hogy 
1870-ben Marosszék öt és félezer görög-

keleti vallású lakosa nagyobbik része szé-
kely volt, akiknek magyar anyanyelvű pap-
jai is magyarok voltak. Nagyszalonta 
legvagyonosabb görög kereskedője 
Rozomillet József volt (több boltot működ-
tettek itt a görög kereskedők). A görögke-
leti vallású Rozomillet József görög keres-
kedő és Krisztián Perszida fia, Rozomillet/
Rozvány György (Nagyszalonta, 1819-
1902., Nagyszalonta) jogi tanulmányokat 
folytatott, majd 1840-ben ügyvédi vizsgát 
tett: Nagyszalontán praktizált. 1848 nyarán 
Bihar megye nemzetőrzászlóaljával harcolt 
a Délvidéken. Rozomillet József (1782-
1862) nagyszalontai görög kereskedő az 
1839-ben állás nélkül maradt Arany Jánost 
felkarolta azzal, hogy megbízta leánya, 
Erzsébet tanításával. Rozvány Józsefné 
Christian Persida (1793-1883) karolta fel a 
fiatalon árván maradt Ercsey Juliannát 
(1816-1885), aki később Arany János fele-
sége lett. Az 1848 nyarán zajló választáso-
kon Arany János főkortese volt a görög 
családból származó Rozvány György. 1849-
ben a cári hadsereg 
bevonulásakor Arany 
János családja a 
Rozvány-házban nyert 
oltalmat. Egy meglepő 
( é v s z á z a d o k k a l 
korábbi, ám a történé-
szek által nem igen 
emlegetett) adatot 
említenék a sokrétű 
magyar-görög kapcso-
lati rendszer tekinteté-
ben: 1605. november 
12-én a pesti Rákos 
mezején a Habsburgok 
elleni dicső magyar 
szabadságharc vezérét, 
Bocskai Istvánt a görög 
császár koronájával 
koronázták meg (a 
török szultán jóváha-
gyásával, akaratából). 
Érdekességként fontos 
megemlékezni arról, 
hogy a „legnagyobb 
székely” néven tisztelt 
(fentebb már említett) 
báró Orbán Balázs 

(1829-1890) nagymamája a görög Foresti 
Eugenie volt (a Forestiek dúsgazdag nemes 
görög konstantinápolyi család voltak).

Fontosabb források:
Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar tör-
ténet V. kötet. Bp., 1936. 
Thallóczy Lajos: I. Apafi Mihály udvara. In.: 
Századok 1878. 
Schäfer László: A görögök vezető sze-
repe Magyarországon a korai kapitalizmus 
kialakulásában. Budapest, 1930. 
Erdély története. Főszerkesztő Köpeczi 
Béla. II-III. kötet. Budapest, 1987. 
Kretzói Miklós önéletírása. In. : 
Archeometriai Műhely. 2007/1.
Katona Szabó István: Marosvásárhelyi kró-
nika 1900-1990. Bp., 1996. 
Arany János összes művei. Szerkeszti 
Keresztury Dezső. XV. kötet. Bp., 1975.  
I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása I. 
kötet Bornemisza Anna gazdasági naplói 
(1667-1690). Szerkeszti dr. Szádeczky Béla. 
Bp., 1911.

Wagner Valentinus: Novum Testamentum Graece ac Latine, 
iuxta postremam D. Erasmi Rot. translationem. 

(ELTE Egyetemi Könyvtár)

Az Újszövetség első hazai görög nyelvű kiadását Brassóban 
1557-ben jelentette meg Wágner Bálint (?-1557) lelkész
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Οι ρίζες μας
ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ την ιστορία ενός ανθρώπου, 
υπάρχουν εποχές που πιά-

νουνε λίγο τόπο και περνούνε 
βιαστικά στα μάτια των νεότε-
ρων, όπως μια ταινία κινηματο-
γράφου. Υπάρχουν όμως και επο-
χές που μένουν ολοζώντανες στη 
μνήμη, διότι αυτές είναι γεμάτες 
από ανθρώπινα πάθη, συμφο-
ρές και λύπες, και φέρουν στο νου 
μας ανάλογες εικόνες που οι ίδιοι 
ζήσαμε. Σε μια πρόσφατη συνά-
ντηση που είχαμε με την Ηπειρώ-
τισσα Μάρθα Γεωργίου, το γένος 
Παπαστεργίου, μιλήσαμε ακρι-
βώς για τις περιπέτειες  που η ίδια 
έζησε στο χωριό της, στην Οξυά 
του Γράμμου την περίοδο του 
εμφύλιου πολέμου 1946/49. 
Η Μάρθα γεννήθηκε στις 5 Οκτω-
βρίου 1933 στον οικισμό Οξυά της 
επαρχίας Κονίτσης, από άπορη 
αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας 
της πέθανε σε ηλικία μόλις 29 χρο-
νών και τα δυο παιδιά τα μεγά-
λωσε η μητέρα τους μέσα σε αφά-
νταστες στερήσεις και δυσκολίες. 
Στην γενέτειρά της τέλειωσε την 5η 
τάξη του δημοτικού σχολείου, ενώ 
μετά στάλθηκε στο ορφανοτροφείο 
της Κόνιτσας, όμως ύστερα από 
ένα έτος διώχτηκε και ξαναστάλ-
θηκε στο χωριό της, την Οξυά. Το 
1947, - μας λέει η Μάρθα, - πρώτη 
φορά έφτασαν στο χωριό μας οι 
αντάρτες, ήταν πάρα πολλοί και 
εγκαταστάθηκαν σ’ αυτόν τον οικι-
σμό. Τότε ο αδερφός μου, Παπα-
στεργίου Νικόλαος εντάχθηκε στις 
γραμμές του ΔΣΕ, ενώ η μάνα μου, 
στις μεγάλες αιματηρές επιχειρή-
σεις στο Γκόλιο Κάμενιν, συμμετείχε 
στην ομάδα τραυματιοφορέων. Η 
μικρή Μάρθα έμεινε μόνη της στο 
σπίτι. Ο αδερφός της, Νικόλαος, 
το 1949 τραυματίστηκε βαριά και 
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της 
γειτονικής Αλβανίας, ενώ αργό-
τερα αναχώρησε για την Σοβιετική 

Ένωση, όπου σπούδασε σε πανεπι-
στήμιο του Κιέβου. Η Μάρθα, μαζί 
με άλλα παιδιά και γυναίκες, μετα-
φέρθηκε στην Πυρσόγιαννη, όπου 
εργάστηκε σε διάφορα εργαστήρια 
της επιμελητείας. Τον Ιούλιο του 
1949 πέρασε στην Αλβανία. Σημει-
ώνουμε πως η Μάρθα, και όλοι 
σχεδόν οι νέοι που βρίσκονταν στο 
ανταρτοκρατούμενο χωριό τους, 
συμμετείχε ενεργά στις πολιτιστι-
κές οργανώσεις της περιφέρειας. 
Στα μέσα του 1949, πολλές κοπέ-
λες αυτής της ηλικίας στάλθηκαν 
στην Αλβανία, όμως ύστερα από 
νέα επιλογή ξαναεπέστρεψαν στην 
Ελλάδα και δούλευαν σε διάφορα 
συνεργεία του ΔΣΕ. Εγκατέλειψε τα 
πάτρια χώματα στις 29 Αυγούστου 
1949, περνώντας στην Αλβανία κι 
από εκεί, με ένα Πολωνικό πλοίο 
έφτασε στην Πολωνία. Στο καράβι 
υπήρχαν πολλά γυναικόπαιδα, 
καθώς και τραυματίες. Στην Πολω-
νία τους χώρισαν σε τρεις ομά-
δες. Η πρώτη ομάδα το Νοέμβριο 
του 1949 αναχώρησε για τη Βου-
δαπέστη, και αφού πέρασαν από 
ιατρικό έλεγχο, έμειναν όλοι μαζί 
στο Hévíz. Την ίδια χρονιά επέ-
στρεψαν εκ νέου στη Βουδαπέστη. 
Απ’ αυτή τη στιγμή σταμάτησαν τα 
«ταξίδια» από χώρα σε χώρα και 
από τόπο σε τόπο. Αρχίζει η εκμά-
θηση διαφόρων επαγγελμάτων. 
Η Μάρθα, μαζί με πολλά Ελληνό-
πουλα της ίδιας ηλικίας, τοποθε-
τήθηκε στην μεγάλη επιχείρηση 
Vöröscsillag κατασκευής τρακτέρ. 
Σ’ αυτό το εργοστάσιο εκπαίδευαν 
τους μαθητές σε διάφορα επαγ-
γέλματα, όπως τορναδόρων, φρε-
ζαδόρων, ηλεκτρολόγων, ακόμα 
και ειδικών για την συναρμολό-
γηση τρακτέρ. Η Μάρθα έμαθε 
την τέχνη του φρεζαδόρου, πολύ 
δύσκολο επάγγελμα, όμως γρή-
γορα πήγε στο εργοστάσιο του 
ΜΟΜ, κατασκευής οπτικών ειδών. 

Το 1953 παντρεύτηκε με τον Θεό-
δωρο Γεωργίου, με τον οποίον 
απόκτησαν δυο τέκνα, την Κων-
σταντίνα και τον Γρηγόρη, ο 
οποίος αργότερα τους χάρισε δυο 
χαριτωμένα εγγονάκια. Σ’ όλα αυτά 
τα χρόνια η Μάρθα ήταν αλλά και 
παραμένει ακόμα μια απ’ τις δρα-
στήριες γυναίκες της ομογένειάς 
μας. Είναι μέλος του Προεδρείου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλή-
νων Ουγγαρίας. Για τη ζωή και το 
έργο των συμπατριωτών μας στην 
πόλη Pécs, όπου ζει από το 1962, 
με ανταποκρίσεις της στην εφημε-
ρίδα μας ενημερώνει για τους από-
δημους συμπατριώτες μας. Επίσης 
σημειώνουμε πως στο λογοτεχνικό 
περιοδικό «ΚΟΝΙΤΣΑ» συνεχώς 
δημοσιεύονται ποιήματά της. Είναι 
εύθυμος χαρακτήρας και πολύ 
αγαπητή στους συμπατριώτες μας. 
Συμμετέχει στην διοργάνωση και 
διεξαγωγή διάφορων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδρομών. Την 
συγχαίρουμε για το έργο της και 
της ευχόμαστε περαιτέρω μεγά-
λες επιτυχίες, που σαν στόχο τους 
έχουν την καλυτέρευση του έργου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλή-
νων Ουγγαρίας και το δυνάμωμα 
της ενότητας των γραμμών του.

Χρ. Αθανασίου



Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

26

Όλος ο κόσμος ... μια Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ – VIDÉKEN
της Νικολέττας Μήλιου

Ως αποτέλεσμα των μειονο-
τικών εκλογών το 2006, 14 

υπαίθριες ελληνικές αυτοδιοι-
κήσεις συνέχισαν ή ξεκίνησαν 
τη λειτουργία τους στην Ουγ-
γαρία. Διάφορες κοινότητες, 
μακριά από τη Βουδαπέστη, 
προσπαθούν να διαφυλάξουν 
παραδόσεις και έθιμα με καρ-
διά και ψυχή. Η παρούσα σειρά 
συνεντεύξεων ξεκίνησε με 
σκοπό να γνωριστούμε καλύ-
τερα μεταξύ μας εμείς οι Έλλη-
νες, ζώντας σε διάφορα σημεία 
της Ουγγαρίας – είτε στην 
πρωτεύουσα είτε στην ύπαι-
θρο. Κάθε μήνα θα σας γνω-
ρίζουμε και από μία ελληνική 
μειονοτική αυτοδιοίκηση της 
υπαίθρου. Έκτος μου συνομι-
λητής ήταν o Αλέξανδρος Πού-
ρος, πρόεδρος της Μειονοτι-
κής Αυτοδιοίκησης Ελλήνων 
Szeged. Μιλήσαμε για θέματα 
παρελθόντος, παρόντος, μέλ-
λοντος, για τις αρχές και το 
σήμερα.
Η πόλη Szeged του νομού 
Csongrád βρίσκεται στην Νότια 
Ουγγαρία και απέχει 170 χιλιό-
μετρα από τη Βουδαπέστη. Οι 
πρώτοι Έλληνες εγκαταστά-

θηκαν στην πόλη στις αρχές 
του 18ου αιώνα. Κατά το 19ο 
αιώνα ο εμπορικός ρόλος τους 
άρχισε να υποχωρεί και μέχρι 
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα 
το Ελληνικό στοιχείο είχε πλέον 
αφομοιωθεί. Από το 1957, 
οι Έλληνες άρχισαν να έρχο-
νται μεμονωμένα, χάρη στους 
μικτούς γάμους και στον σχε-
τικά μεγάλο αριθμό φοιτητών 
από την Ελλάδα και την Κύπρο 
που σπούδασαν στα πανεπι-
στήμια της πόλης.
Από πότε υπάρχει Μειονοτική 
Αυτοδιοίκηση στο Szeged;
Στην πόλη σήμερα υπάρχουν δύο 
ελληνικές οργανώσεις. Η Μειο-
νοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
Szeged ιδρύθηκε το 1996 και δια-
νύει την τέταρτη τετραετία λει-
τουργίας της. Το Τμήμα Νομού 
Csongrád του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ελλήνων Ουγγαρίας ιδρύ-
θηκε το 1995 με πρωτοβουλία 
της κας Φωτεινής Παπαδοπούλου 
Ungi Ferencné. O Σύλλογός μας 
έχει 77 μέλη, το ένα τέταρτο από 
τα οποία είναι υποστηρικτικά. Τα 
μισά περίπου από τα κανονικά 
μέλη είναι ανήλικοι. Περιέργως, 
ο οργανισμός μας δεν έχει μέλη 
που να ανήκουν στην πρώτη δια-
σπορά, σε κάποια από τις παλιές 
ελληνικές εμπορικές οικογένειες.
Ποιά είναι η σύνθεση της ελλη-
νικής κοινότητας του Szeged;
Οι ελληνικές οικογένειες της 
πόλης διαιρούνται σχεδόν ισά-
ριθμα σε τρεις κατηγορίες: 1) 
οι πρόσφυγες του Εμφυλίου και 
οι απόγονοί τους, 2) οι Έλληνες 
που εγκαταστάθηκαν την τελευ-
ταία εικοσαετία στον νομό ή δια-
μένουν εδώ, και 3) οι μητέρες 
που ανατρέφουν τα παιδιά τους 
χωρίς τον Έλληνα πατέρα. Χαι-
ρόμαστε ιδιαίτερα που οι τελευ-
ταίες θεωρούν σημαντικό τα παι-

διά τους να παρακολουθούν τα 
μαθήματα Ελληνικών και δεν τα 
αφήνουν να ξεχάσουν τις ρίζες 
τους από την πλευρά του Έλληνα 
πατέρα. 
Τις πληροφορίες που έγραψα 
στην εισαγωγή, τις διάβασα στο  
www.szegedigorogok.hu. Είστε 
η μοναδική ελληνική μειονο-
τική αυτοδιοίκηση στην Ουγ-
γαρία που διαθέτει δική της 
ιστοσελίδα.
Ναι, είναι μοναδική όμως και 
από την άποψη ότι φιλοξενεί 
ένα ιδιαίτερα μεγάλο εκπαιδευ-
τικό υλικό με λεξικά και μεθόδους 
για αρχάριους, μεσαίους και προ-
χωρημένους. ΄Ολα είναι διαθέ-
σιμα για τον καθένα που επισκέ-
πτεται τη σελίδα. Κατά τη γνώμη 
μου, το Szeged διαθέτει το δεύ-
τερο μεγαλύτερο ελληνικό γλωσ-
σικό εργαστήριο στη χώρα, μέρος 
του οποίου είναι και η ιστοσελίδα. 
Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα 
να μετράω τις επισκέψεις, όμως 
δεχόμαστε πάρα πολλές θετικές 
αντιδράσεις, όχι μόνο από Έλλη-
νες αλλά και από Ούγγρους, από 
παιδιά και ανήλικους. Η σελίδα 
περιλαμβάνει και δοκιμαστι-
κές εξετάσεις ελληνικών, καθώς 
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διοργανώνουμε και διαγωνί-
σματα τα οποία τα λύνουν πολ-
λοί και μας τα στέλνουν, κι εμείς 
τους προσφέρουμε δώρα. Έχουμε 
ένα μεγάλο σχέδιο: θα θέλαμε να 
ξεκινήσουμε δική μας σειρά μεθό-
δων και βιβλίων ασκήσεων της 
ελληνικής γλώσσας. Τελευταία 
κάναμε μια συλλογή από 150 δια-
λόγους, σκοπεύουμε να μεταφρά-
σουμε επίσης ελληνικά ανέκδοτα. 
Για όλα αυτά ψάχνουμε χορηγούς 
διότι τα οικονομικά μας είναι 
περιορισμένα. 
Αν δεν κάνω λάθος, λειτουρ-
γεί και ελληνικό σχολείο στο 
Szeged.
Ναι, το τοπικό τμήμα του 
12τάξειου Συμπληρωματικού 
Σχολείου Ελληνικών, στο οποίο 
διδάσκω ο ίδιος. Έχουμε μαθή-
ματα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. 
Την Τετάρτη πηγαίνουν οι μαθη-
τές δημοτικού, αυτό είναι και το 
μεγαλύτερο τμήμα μας με 6-7 
παιδιά. Ο βαθμός κατοχής της 
ελληνικής γλώσσας είναι ανεξάρ-
τητος από την ηλικία των παι-
διών, καθορίζεται κυρίως – αν και 
όχι αποκλειστικά – από το ποια 
γλώσσα χρησιμοποιούν οι γονείς 
στην καθημερινή επικοινωνία. 
Παράλληλα με τα μαθήματα ελλη-
νικών, μια συμπατριώτισσά μας, 
η κυπριακής καταγωγής Σοφία, 

διδάσκει αγγλικά τους γονείς, ή 
τους διοργανώνουμε διαλέξεις με 
ψυχολογικά θέματα σχετικά με τα 
παιδιά, προσπαθούμε δηλαδή να 
τους απασχολούμε ενδιαμέσως. 
Μετά τα κανονικά μαθήματα, 
μια άλλη συμπατριώτισσά μας 
η Ηλέκτρα – που ήρθε από την 
Αθήνα να σπουδάσει στο Szeged 
– κάνει προαιρετικά μαθήματα 
για τα παιδιά, όποιος θέλει παίρ-
νει μέρος. Κάθε δύο εβδομά-
δες μετά τα μαθήματα διδάσκο-
νται και ελληνικοί χοροί με τον 
László Szeltner, ο οποίος έρχεται 
από τη Βουδαπέστη ήδη από το 
1996. Εκτός απ’αυτά, κάνουμε 
μαθήματα ελληνικών και για ενή-
λικους, τα οποία μπορούν να 
παρακολουθούν και Ούγγροι. Για 
τα μέλη του Συλλόγου, παραδίδο-
νται δωρεάν. 
Χαίρομαι πραγματικά που 
δίνετε τόσο μεγάλη έμφαση στη 
διδασκαλία της ελληνικής στα 
παιδιά για να μην ξεχάσουν την 
καταγωγή τους στην σύγχρονη 
ταχύρυθμη εποχή μας! 
Εκτός από τη διοργάνωση ελλη-
νικών μαθημάτων και διαφόρων 
εκδηλώσεων, θεσπίσαμε και ένα 
σύστημα διαγωνισμού για παιδιά 
ελληνικής καταγωγής,, ένα είδος 
υποτροφίας. Την παίρνει όποιος 
διαθέτει τρεις από τις τέσσερις 

προϋποθέσεις μας: να παρακο-
λουθεί τα μαθήματα ελληνικών, 
να παίρνει μέρος στα μαθήματα 
χορών, να έχει μέση βαθμολο-
γία τουλάχιστον 3,5 στο ουγ-
γρικό σχολείο, και να γράψει μια 
έκθεση με ελληνικό θέμα. Πέρα 
απ’αυτά, θεωρώ πολύ σημαντικό 
η ελληνική κοινότητα ή οι ελληνι-
κές αυτοδιοικήσεις να βοηθούσαν 
και να υποστήριζαν τους νέους 
που έχουν ελληνική καταγωγή 
και αποφοίτησαν από το Τμήμα 
Νεοελληνικών Σπουδών στην 
τοποθέτησή τους σε θέσεις εργα-
σίας, είτε ως καθηγητές είτε ως 
μεταφραστές. Γιατί, αν και είναι 
πραγματικά καλή δυνατότητα 
να έχουμε καθηγητές από την 
Ελλάδα, πρέπει να εκτιμήσουμε 
όμως και τους δικούς μας νέους. 
Προηγουμένως μιλήσαμε για 
την διδασκαλία των ελληνικών 
και τον χορό. Ποιές άλλες εκδη-
λώσεις έχετε; 
Εμείς δεν γιορτάζουμε τις εθνι-
κές γιορτές μας ξεχωριστά, γιατί 
παίρνουμε μέρος σ’εκείνες στη 
Βουδαπέστη, στο Μπελογιάννη 
και όπως πρόσφατα, στο Pécs. 
Διοργανώνουμε όμως κοινά 
μαγειρέματα, βραδιές γαστρονο-
μίας, κατά τις οποίες κάθε φορά 
τιμούμε και την μνήμη της συγκε-
κριμένης γιορτής. Πραγματοποι-
ούμε εκδρομές στο εσωτερικό, 
για παράδειγμα στη Βουδαπέστη 
επισκεφτήκαμε την Αρχαιολο-
γική Έκθεση στο Μουσείο Καλών 
Τεχνών. Τώρα σχεδιάζουμε να 
πάμε στις πόλεις Kecskemét και 
Szentes να δούμε τους ελληνορ-
θόδοξους ναούς και το Στούντιο 
Κινουμένων Σχεδίων στην πρώτη. 
Εκτός απ’αυτά, διοργανώνουμε 
προγράμματα χειροτεχνίας για 
τα παιδιά, ενώ κάποτε είμασταν 
συνδρομητές της εφημερίδας 
Το Βήμα. Είμαστε τυχεροί, γιατί 
έχουμε πολλούς υποστηρικτές 
όχι μόνο ανάμεσα στους συμπα-
τριώτες μας του Szeged αλλά και 
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στους φιλέλληνες επίσης. Διοργα-
νώνουμε και διάφορες διαλέξεις. 
Πέρσι, σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο του Szeged πραγμα-
τοποιήθηκε για δύο εξάμηνα το 
μάθημα «Η νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας»: οι πληρωμές του ομι-
λητή ήταν δικά μας έξοδα, υπό 
τον όρο ότι οι διαλέξεις θα διεξα-
χθούν στο κέντρο «Οίκος Εθνικο-
τήτων». 
Μια και τό’φερε η κουβέντα, 
πως να φανταστεί κανείς τον 
Οίκο Εθνικοτήτων;
Το πολιτιστικό κέντρο αυτό μοι-
ράζονται οχτώ εθνικές μειονό-
τητες: Έλληνες, Κροάτες, Πολω-
νοί, Γερμανοί, Αρμένιοι, Σλοβάκοι, 
Ουκρανοί και Βούλγαροι. Ο Οίκος 
Εθνικοτήτων έχει εφτά λειτουρ-
γικούς χώρους: το γραφείο 
του διευθυντή, μια μεγαλύτερη 
αίθουσα με γραφεία των προέ-
δρων, τρείς αίθουσες διδασκα-
λίας και μία αίθουσα διαλέξεων. 
Όταν θέλουμε να κάνουμε εκδή-
λωση στον Οίκο, ερχόμαστε σε 
επαφή με τον διευθυντή, και εφό-
σον ο ίδιος είναι και ο συντονι-
στής, εμείς δεν έχουμε να ασχο-
λούμαστε πχ. με τη διαφήμιση. 
Στην ιστοσελίδα του ιδρύματος 
www.minority-szeged.hu μπο-
ρεί να ενημερωθεί κανείς για τις 
εκδηλώσεις των εθνικοτήτων που 
θα λάβουν χώρα σ’αυτό. Έχω να 
πώ τα καλύτερα λόγια για τον 
Οίκο, μας οφελεί πάρα πολύ. 
Όλες οι εκδηλώσεις σας πραγ-
ματοποιούνται εκεί;
Όχι όλες, γιατί για αυτές που 
απαιτούν πολύ μεγαλύτερο 
χώρο-όπως το Balkán Hangja 
(Ήχος των Βαλκανίων) που υπο-
στηρίζουμε μαζί με τους Βούλ-
γαρους και τους Σέρβους, ή το 
ετήσιο «Καλοκαίρι Εθνικοτήτων» 
-δεν εξυπηρετεί ο Οίκος. Οι εκδη-
λώσεις αυτές λαμβάνουν αλλού 
χώρα.
Είδα στο φωτογραφικό υλικό 
στην ιστοσελίδα σας ότι έχετε 

και βιβλιοθήκη.
Ναι, έχουμε. Στην ιστοσελίδα 
μάλιστα υπάρχει και κατάλογος 
των βιβλίων τα οποία είναι δια-
θέσιμα για δανεισμό για τα μέλη 
του Συλλόγου.
Είπατε ότι πολλοί Έλληνες και 
Κύπριοι φοιτητές σπουδάζουν 
στο Szeged.
Ναι, για παράδειγμα το 2003 στο 
Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Szeged εγγράφηκαν 25 Έλλη-
νες φοιτητές. Έχουμε πολύ καλή 
σχέση, η τοπική ελληνική ποδο-
σφαιρική ομάδα βασικά αποτε-
λείται από εκείνους. 
Κατά πόσο παίζει ρόλο η θρη-
σκεία στη ζωή των Ελλήνων 
του Szeged; 
Κάναμε μια δημοσκόπηση ανά-
μεσα στα μέλη του Συλλόγου. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 
μισά περίπου από τα κανονικά 
μέλη άνω των 14 χρονών είναι 
θρήσκα (η ερώτηση δεν ήταν 
αν είναι βαπτισμένοι). Βάσει της 
δημοσκόπησης, μπορούμε να 
πούμε ότι οι περισσότεροι Έλλη-
νες που γεννήθηκαν στην Ουγγα-
ρία δεν ακολουθούν καμία θρη-
σκεία ή δεν είναι ορθόδοξοι. Σε 
ορθόδοξη εκκλησία πηγαίνουν 
βασικά εκείνοι οι Έλληνες που 
εγκαταστάθηκαν εδώ τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, από τους οποί-

ους οι περισσότεροι θεωρούν 
σημαντικό να πηγαίνουν σε ελλη-
νορθόδοξη εκκλησία. Στην περί-
πτωση των συζύγων ορθόδοξων 
Ελλήνων/Ελληνίδων, μόνο μία 
φορά έγινε ασπασμός της ορθο-
δοξίας, αλλά και στις υπόλοι-
πες περιπτώσεις οι οικογένειες 
συνδέονται περισσότερο με την 
ορθόδοξη εκκλησία.
Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση 
και προτείνω σε όλους να επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα www.
szegedigorogok.hu όπου υπάρ-
χουν πολλά ενδιαφέροντα και 
χρήσιμα υλικά.

Az interjú és a Csongrád Megyei 
Görögök Kulturális Egyesületére 
vonatkozó felmérés adatai 
magyar nyelven is olvashatóak 
a www.ellinismos.hu oldalon.

ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΟΦΡΙΩΝ – 
NÉVJEGY
Szegedi Görög Kisebbségi Önkor-
mányzat
Διεύθυνση:  6721 Szeged, 
Osztrovszky u. 6.
Τηλέφωνο: 06 62 424-248, 06 62 
424-249
Διαδίκτυο:
www.szegedigorogok.hu,
E-mail:  info@szegedigorogok.hu
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Έχει γίνει παράδοση ήδη να επισκέ-
πτονται το Σχολείο μας, καθώς και 

το σχολείο του χωριού Μπελογιάννης, 
τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων από την 
Ελλάδα. Και υπάρχει μια ποιοτική εξέλιξη 
στις επισκέψεις αυτές. Ενώ στο παρελ-
θόν  οι επισκέπτες κάθονταν και άκου-
γαν την ενημέρωση για τις αυτοδιοική-
σεις και τη λειτουργία των σχολείων, από 
το περσινό σχολικό έτος έχουμε διαπι-
στώσει μια σημαντική πρόοδο στις επι-

σκέψεις αυτές. Οι φιλοξενούμενοι μαθη-
τές και τα δικά μας παιδιά χορεύουν και 
τραγουδούν μαζί. Και το κυριότερο είναι 
ότι συζητούν,  ενημερώνονται  μεταξύ 
τους  χωρίς τη μεσολάβηση των εκπαι-
δευτικών. Για παράδειγμα αναφέρουμε 
τις δυο τελευταίες συναντήσεις φιλοξε-
νούμενων  και δικών μας  μαθητών. Και 
κατά σύμπτωση  και οι δυο περιπτώ-
σεις έχουν σχέση με τους  ποντιακούς 
χορούς, διότι στον εορτασμό της  επε-
τείου της 25ης Μαρτίου  τα παιδιά του 
χορευτικού συγκροτήματος της Ευξεί-
νου Λέσχης Ποντίων Νάουσας ( η οποία 
Λέσχη, με επικεφαλής τον  πρόεδρό της 
κ. Τηλεγιαννίδη, είχε εξαιρετικές παρα-

στάσεις στις πόλεις  Πιτς και Σαζχαλο-
μπάτα ) πήραν μέρος στο πρόγραμμα 
του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου 
Ελληνικών παρουσιάζοντας ποντιακούς 
χορούς με ζωντανή μουσική,  οι οποίοι 
χοροί είχαν σχέση με το θέμα του προ-

γράμματος του σχολείου μας,  δηλαδή με 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης και 
τον τελευταίο αυτοκράτορα τον Κων-
σταντίνο Παλαιολόγο, όπως περιγράφει 
τα γεγονότα στο ομώνυμο έργο  ο Νίκος 

Καζαντζάκης, έργο που γράφτηκε μετά 
το ολοκαύτωμα των Ποντίων. 
Από τους απογόνους αυτών των 
Ποντίων είναι και οι μαθητές του 1ου 
Γυμνασίου του Δήμου Πολίχνης, που 
ύστερα από πρόσκληση του Σχολείου 
μας, ήρθαν στη Βουδαπέστη 21 μαθητές 
με επικεφαλής τον διευθυντή του Γυμνα-
σίου κ. Κώστα Ιωαννίδη και τρεις καθη-
γήτριες,  χόρεψαν ποντιακούς χορούς  
στην αφιερωμένη βραδιά  για τον Οίκο 
Ελληνικού Πολιτισμού, επισκέφτηκαν 
το Σχολείο μας,  τραγούδησαν, παίξανε 
μαζί με τους δικούς μας μαθητές, ανταλ-
λάξανε γνώμες και  τα περάσανε ωραία 
χωρίς να υπάρχουν  προβλήματα  συνεν-
νόησης.
Εξάλλου 10 μαθητές μας δώσανε  αρχές 
Απριλίου εξετάσεις για το πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας στο  Εξεταστικό Κέντρο 
της Ριγκό, κι άλλοι τόσοι πρόκειται να 
δώσουν το Μάιο μήνα στο Ελληνικό Εξε-
ταστικό Κέντρο που λειτουργεί στο Σχο-
λείο μας.

Ευαγγελία Τσαρούχα

Σκονάκι

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Γαστρονομία

Margaréta paradicsoma

Egy színésznő Szabó Margaréta 
és egy fi lmrendező Kim Hopkins 

(egy angol és egy görög) fejéből 
pattant ki a gondolat, kellene egy 
olyan kávézó ahol az éhségét is csil-
lapíthatja a betérő - könnyed stílus-
ban - salátával és hússal. Erről az jut 
eszembe, hogy volt már ilyen párosí-
tás a fi lmtörténelemben, a „Zorbász a 
görög” című fi lmben. A belváros szí-
vében vagyunk, Budapesten, a Váci 
utca szomszédságában az V. kerület 
Veres Pálné utca 33-ban. Halk görög 
zene szól, amikor belépek. A falon 
szembetűnik az emblematikus fest-
mény Miss Tomato. Klasszikus stílusú 
a berendezés. Mozaikcsempés pult, 
borrekeszek, mélybordó és mélyzöld 
színek, kisseb tárgyak a múlt szá-
zadból, amelyek nyugalmat és békét 
árasztanak. A pincében egy rejtett 
zúg, a „klub” ahol el lehet különülni. 
Baráti köröknek fenntartott hely. 
Hogy van időd a színjátszás és 
zenekarozás mellett egy ilyen 
kávézó vezetéséhez?
Úgy, hogy keveset alszom, per-
sze van segítségem. A munkám-
ban maximalista vagyok. Az első 
vendégnél jobban izgultam, mint a 

színházi premiereken.
Miért nyitottad meg ezt a helyet? 
A barátaimért, a zenész haverokért, 
színészkollégákért, görög honfi tár-
sakért, akiket szeretnék a közelem-
ben tudni.
Mitől különleges ez a kávézó?
Egy sor ínyencséget találsz az étla-
pon és itallapon. Királyrák, articsóka, 
lazac, görög olajbogyó és feta, szárí-
tott paradicsom, görög, olasz, csillei 
borkülönlegességek, kitűnő kávék 
(caffe Vergnano), Magyar pálinkák, 
finom sörök, házias sütemények, 
zöldségek, saláták, frissen facsart 
gyümölcslevek, halak, tengeri her-
kentyűk és csirke. A szakácsunk a 
szemed láttára készíti el a salátádat 
friss alapanyagból.
Olyan profi n beszélsz az árukész-
letedről mintha világ életedben 
vendéglátással foglalkoztál volna.
Szerintem minden görög született 
vendéglátós. Én is mindenkit szere-

tettel várok.
Nézzetek be hozzám!

Stefanidu Janula
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