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Την 1η του Μάη συμπλη-
ρώνονταν 66 χρόνια από 

τότε που 200 μέλη και στε-
λέχη του ΚΚΕ εκτελέστηκαν 
από τους Γερμανούς κατακτη-
τές, και τα οποία με τον ηρω-
ικό τους θάνατο έγραψαν μια 
από τις αιματοβαμμένες και 
τις πιο ένδοξες σελίδες στην 
ιστορία της Εθνικής μας Αντί-
στασης. Η εκτέλεση έγινε στο 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής 
στην Αθήνα, στο οποίο μέσα 
στα τριάμισι χρόνια της χιτλε-
ροφασιστικής κατοχής, έγιναν 
48 ομαδικές εκτελέσεις και γι’ 
αυτό ο λαός μας το ονόμασε 
Σκοπευτήριο της Λευτεριάς. 
Η πιο μεγάλη απ’ όλες αυτές, 
καθώς και από όλες που έγιναν 
στα διάφορα σκοπευτήρια που 
είχαν οι κατακτητές στις πόλεις 
της υπόδουλης πατρίδας, ήταν 
η εκτέλεση αυτή των 200 της 
πρωτομαγιάς του 1944, που 
έγινε σ’ αντίποινα για την εξό-
ντωση σε μάχη ενός Γερμανού 
στρατηγού και της συνοδείας 
του. Οι ήρωες αυτοί διαλέ-
χτηκαν από 260 κομμουνιστές 
φυλακισμένους του Χαϊδαριού, 
που παρέδωσε στους κατακτη-
τές ο βασιλιάς και η κυβέρνησή 
του, όταν οι ίδιοι έφευγαν για 
την Κρήτη και από ‘κεί για τη 
Μέση Ανατολή. Οι πατριώ-
τες αυτοί διαπαιδαγωγημένοι 
από το ΚΚΕ με το πνεύμα της 
ακατάβλητης πίστης στα ιδα-
νικά της ελευθερίας και της 
προόδου, με το πνεύμα της 
αδιαλλαξίας απέναντι στους 
εχθρούς του έθνους, αντιμε-
τώπισαν με απαράμιλλο ηρω-
ισμό τους φασίστες δήμιους. 
Πέθαναν με τον ίδιο ηρωισμό, 
με την ίδια αυταπάρνηση, που 
αντιμετώπισαν τα 8 χρόνια 

της φυλακής τους. Πέθαναν 
ζητωκραυγάζοντας για την 
λευτεριά και για την πατρίδα. 
Με τραγούδια πέρασαν την 
τελευταία τους νύχτα ανάμεσα 
στους άλλους κρατούμενους, 
και με τραγούδια τους αποχαι-
ρέτησαν. Με τραγούδια πέρα-
σαν τους δρόμους της Αθήνας. 
Με τα σημειώματα που πετού-
σαν απ’ τα αυτοκίνητα έδιναν 
κουράγιο και δύναμη σε κεί-
νους που έμειναν. Όσοι τους 
έβλεπαν νόμιζαν πως πάνε σε 
πανηγύρι και όχι για εκτέλεση. 
Το μίσος για τους δολοφόνους, 
ο θαυμασμός για τα παλικάρια 
αυτά ανακατεύονταν με την 
απέραντη θλίψη για τον πρό-
ωρο χαμό τους στην ψυχή του 
λαού της Αθήνας. Όσοι τους 
παρακολουθούσαν ως την 
τελευταία τους στιγμή, είδαν 
τους ανθρώπους με την απέ-
ραντη πίστη στα ιδανικά της 
λευτεριάς, που θυσιάζονταν γι’ 
αυτά με την πεποίθηση πως η 
θυσία τους θα στεριώσει και 
τους άλλους. Το πνεύμα αυτό 
της ανυποχώρητης αντίστασης 
και πάλης, της καρτερικότητας 
και αυτοθυσίας εμπνέονταν 
και από τις νίκες του ένδο-
ξου Κόκκινου Στρατού, που με 
την θυελλώδη προέλασή του 
στα Βαλκάνια, δημιούργησε 
τις αντικειμενικές προϋποθέ-
σεις για την απελευθέρωση 
της πατρίδας μας. Ο λαός μας 
ματωμένος αλλά περήφανος 
χαιρετούσε το φως της ελευ-
θερίας, με την μεγάλη ελπίδα 
και την απόφαση να αξιοποι-
ήσει τις θυσίες του. Αλλά η 
αγγλική επέμβαση, παρά την 
αντίσταση του ΕΛΑΣ και του 
λαού της Αθήνας, εγκαινίασε 
την περίοδο της μεταπολεμι-

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ 1944

Πέσε στα γόνατα, προσκύνα το πανάγιο χώμα 
με την ψυχή κατάκορφα στον ουρανό υψωμένη, 
όποιος και να ‘σαι κι ό,τι –άνθρωπος να ‘σαι!
Πιότερο, αν είσαι του λαού ξωμάχος, χειρομάχος, 
φτωχόπαιδο, που αθέλητα σε βάλαν να καρφώσεις 
τον αδελφό σου αντίκρα σου – με μάνα εσύ και κείνος!
Ετούτ’ η μάντρα αγνάντια σου το σύνορο του κόσμου.
Σ’ αυτήν απάνου βρόντηξεν ο Διγενής κι ο Χάρος.
Είτανε πρώτη του Μαγιού, φως όλα μέσα κ’ έξω
(έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλοσύνη)
που αράδιασε  πα στο σοβά, πιστάγκωνα δεμένους 
και θέρισε με μπαταριές οχτρός ελληνομάχος, 
όχι έναν, δυο ή τρεις,... διακόσια παλικάρια. 
Δεν ήρθαν μελλοθάνατοι με κλάμα και λαχτάρα, 
μόν’ ήρθανε μελλόγαμπροι με χορό και τραγούδι.
Και πρώτος άρχος του χορού, δύο μπόγια πάνου απ’ όλους 
κι από το Χάρο τρεις φορές πιο πάνου ο Ναπολέος. 
Κ’ είναι από τότες Μάης εδώ, φως όλα μέσα κ’ έξω.
Κόλλα τ’ αφτί και την καρδιά στο ματωμένο χώμα. 
Στον Κάτου Κόσμο τραγουδάνε πάντα και χορεύουν 
κι αν κάπου ανάκουστος καημός θολώνει τη λαλιά τους, 
δεν είναι που τη μάνα τους τη μαύρη ανανογιούνται 
παρά που τους προδώσαν απορρίμματα δικά μας. 
Κι αν πέσανε για το λαό, νικήσαν οι προδότες, 
που τώρα εδώ κατάχρυσοι  περνούν και μακαρίζουν, 
και τώρα πιο τους μάχοναται και τους ξανασκοτώνουν!
Σιχαίνεσαι τους ζωντανούς; Μην κλαις τους σκοτωμένους!
Απ’ τα ιερά τους κόκαλα, πρώτη του Μάη και πάλι, 
Θα ξεπηδήσει ο καθαρμός κ’ η λευτεριά του ανθρώπου.
Κ’ είναι χιλιάδες στην Ελλάδα όμοιοι Πανάγιοι Τάφοι.

Κώστας Βάρναλης

Χαρακτικό του Α. Τάσσου για τη θυσία στο Σκοπευτήριο 
Καισαριανής
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κής κακοδαιμονίας του τόπου. Χιλιάδες λαϊκοί αγωνιστές εξο-
ντώθηκαν. Στη συνέχεια, με την επέμβαση των Αμερικανών 
η χώρα μας έχασε και την ανεξαρτησία της για πολλά χρό-
νια. Η θυσία των 200 Ελλήνων κομμουνιστών αποδεικνύει τον 
πατριωτισμό τους, την αγάπη και το χρέος τους απέναντι στο 
λαό και στην πατρίδα μας, δίνοντας αφιλόκερδα ακόμη και 
τη ζωή τους αν χρειαστεί. Οι νέες γενιές, ο λαός μας εμπνέ-
ονταν και εμπνέονται και σήμερα από το θρύλο και το έπος 

της Εθνικής μας Αντίστασης, παλεύουν και αγωνίζονται για τα 
δικαιώματά τους στη ζωή, για την ελευθερία, την δημοκρατία 
και την ειρήνη όλου του κόσμου που συνεχώς απειλείται από 
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τους νεοφασίστες που άρχι-
σαν πάλι να αναζωογονούνται στην Ευρώπη, και σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο.

Θανάσης Ζιανός

Λίγο ακόμα, και φτάσαμε

Μετά την απελευθέρωση από το γερμα-
νικό ζυγό, η προδωμένη, εγκαταλειμ-

μένη, εξαντλημένη Ελλάδα ακόμα δεν πρόλαβε 
να γλείψει τις πληγές της, αμέσως την σπρώ-
ξανε σε αδερφοκτόνιο, εμφύλιο σπαραγμό – 
χάρη της Προσωρινής Κυβέρνησης του Καΐρου 
και προπάντων των Άγγλων συμμάχων μας. 
Το σύνθημα το έδωσε προσωπικά ο Τσόρτσιλ: 
«Στην Ελλάδα πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος 
πόλεμος για να σπάσουν οι αριστερές δημο-
κρατικές δυνάμεις.» Αυτό δεν τους φάνηκε 
δύσκολο. Αρχές Δεκέμβρη το ’44, βάζει εμπρός 
ο δολοφονικός μηχανισμός των Άγγλων μαζί με 
τους γερμανοοπλισμένους έλληνες χασάπηδες, 
φονιάδες και αιματοκυλούν την Αθήνα. Μετά 
την Συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φλεβάρη ’45) 
συνεχίζεται το κυνήγι, η βία, η εξόντωση και 
εξορίες αγωνιστών σε όλη την Ελλάδα. Γεμί-
ζουν τα στρατόπεδα κι οι φυλακές με τα γεν-
ναία παλικάρια της Εθνικής Αντίστασης. Έτσι 
τον Ιούνιο του ’46, η Ελλάδα αναγκαστικά 
ξαναζώνεται τ’ άρματα και αρχίζει το δεύτερο 
ένοπλο κίνημα – συνέχεια της Εθνικής Αντίστα-
σης. Ο αστικός στρατός της ξενόδουλης Ελληνι-
κής Κυβέρνησης – με αμερικανική πολεμική και 

αεροπορική υποστήριξη – αρχίζει ολοκληρωτι-
κές, εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και βομβαρδί-
ζει ανταρτολημέρια, συνάμα και ανταρτοχώ-
ρια, κυρίως στα βόρειο-βορειοδυτικά τοπία της 
Ελλάδας. Η Ελλάδα κραυγάζει: ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ! Στις αρχές του ’48, η Προσωρινή Κυβέρ-
νηση του Βουνού παίρνει απόφαση να γλυτώ-
σει τα παιδιά από τις μαχόμενες περιοχές, - να 
τα βγάζει «έξω». Απερίγραπτη, δραματική η 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ των ανήλικων παιδιών που ξεριζώ-
θηκαν από τα πατρικά τους σπίτια. «Φεύγουν 
μες τις νύχτες οι ξυπόλυτοι.» «Λίγο ακόμα, και 
φτάσαμε» τα παρηγορούσανε. Τα ταλαιπωρη-
μένα, πεινασμένα παιδιά «αμέτρητα» μερόνυ-
χτα σέρνονται στα όρη πεζοπορικά, να φτά-
σουν τα σύνορα κι από εκεί να συνεχίσουν την 
πορεία τους μέσα σε παλιά επιβατικά ή ξηλω-
μένα φορτηγά βαγόνια, γλείφοντας σταλαγμα-
τιές νερού από τα υδρωμένα τζάμια των οχη-
μάτων για να δροσιστούν λιγάκι. Ο προορισμός 
κι η κατεύθυνση ήταν άγνωστη κι αόριστη γι’ 
αυτά. Περίπου 27-30 χιλιάδες ανήλικα παι-
διά σκορπίζονται στις Σοσιαλιστικές Δημοκρα-
τίες. Από τις αρχές Απρίλη του ’48 η Λ.Δ. Ουγ-
γαρίας προετοιμασμένη, οργανωμένη αράδα 

υποδέχεται και φιλοξενεί περίπου 3 χιλιάδες 
κουρασμένα, αδυνατισμένα, τρομαγμένα Ελλη-
νόπαιδα, στα οποία αμέσως δόθηκε ανθρωπι-
στική και ιατρική περίθαλψη. Τα τακτοποιήσανε 
ανάλογα με τις ανάγκες: σε νοσοκομεία, οικο-
τροφεία, σε παιδικούς σταθμούς, ακόμα – προ-
σωρινά – και σε οικογένειες. Ένας από αυτά τα 
ξεριζωμένα παιδιά ήταν ο – πρώην συμμαθη-
τής μου στον Π.Σ. Balatonkenese 1951-54 – Σάβ-
βας Παρλάκογλου, ο οποίος, μαζί με άλλα παι-
διά της περιοχής Καρατζόβας, νομού Πέλλας, 
βρήκε τη στοργή και θαλπωρή σε μια οικογέ-
νεια του (τότε) χωριού Tótkomlós. Ο Σάββας 
το 1954 – ομαδικά – μαζί με τον αδερφό του 
Κώστα αναχώρησε για την Τασκένδη της Σοβι-
ετικής Ένωσης όπου αντάμωσε με τους γονείς 
του. Από το 1991 ζει στη Θεσσαλονίκη. Μετά 
από 60 χρόνια – το 2008 – επισκέπτεται και 
ξανανταμώνει με τον υιοθετημένο αδερφό του. 
Το περιστατικό της συνάντησης αυτής περιέ-
γραψε και δημοσίευσε η τοπική εφημερίδα της 
πόλης Tótkomlós – το οποίο σας προσφέρουμε 
παρακάτω.

Χριστοδουλάκης Τάκης

Szavvasz Parlakoglu 68 éves görög származású férfi  június 20-án – 60 év után- régi barátjával (id. Krcsméri Jánossal) találkozott – itt Tótkomlóson. A nem 

mindennapi találkozás előzménye még a negyvenes évek végére nyúlik vissza. Mint ismeretes, a háború után Görögországban polgárháború tört ki, s az akkori 

magyar kormány döntésének értelmében 3000 görög gyermeket tudott fogadni az ország. Így került Szavvasz és testvére (8 évesen) Tótkomlósra, az akkor 19 

éves Krcsméri Jánosékhoz. A Kossuth L. u. 15-ben helyezték el a kis barna görög fi úcskát – bátyjával együtt. A „nagyfi ú” – id. Krcsméri János – és akis Szavvasz 

Parlakoglu között igazi barátság alakult ki, pedig igen nagy volt a korkülönbség. Szavvasz 1949-ig élt Tótkomlóson, itt is járt iskolába, azóta is kiválóan beszél 

magyarul. Később, amikor a Szovjetunióba (Taskentbe) került, és hegesztőmunkás lett, családot alapított, több magyar származású ember is dolgozott arrafelé. Ki 

volt a tolmács? Természetesen Szavvasz Parlakoglu. - A polgárháború kitörése után – mesélte nekünk Szavvasz –, először Pécsre kerültünk. Soha nem felejtem el: 

a hosszú utazás után, ott fürödhettünk le először. Új ruhákat, cipőket kaptunk, melynek valamennyien nagyon megörültünk. Itt három hónapot töltöttünk, majd 

minket a bátyámmal Tótkomlósra helyeztek. Itt összesen 8 hónapot töltöttünk, közben iskolába írattak bennünket, amelynek ma is nagyon örülök. Tulajdonképpen 

a Krcsméri család tagja lettem, s ez nekem külön egy nagy boldogságot jelentett, mert szeretet vett körül. Semmiben nem szenvedtünk hiányt a bátyámmal. 

Tótkomlósról aztán elkerültünk Balatonkenesére, Balatonalmádiba, majd Csurgóra. Ezek gyermekotthonok voltak. Magyarországot 1954-ben hagytam el, Taskentig 

meg sem álltam. Szakmát tanultam (hegesztő), majd hosszú éveken át dolgoztam. Az olaj-és gáziparban tevékenykedtem. Taskentben 35 évet töltöttem, majd 

1991-ben végleg szülőföldemre, Görögországba tértem. Ma Thesszalonikiben élek a feleségemmel, aki orosz származású. Két gyermekem van, egy lány s egy 

fi ú. Önállóak, de még nincs unoka. - Tótkomlósra sokat gondolt az elmúlt 60 évben? - Talán el sem múlt úgy egy nap, hogy ne gondoltam volna az én drága 

János barátomra, aki inkább nekem testvérem. Tótkomlós ma is szívem nagyobbik felét foglalja el. Végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyi év után, ismét 

magamhoz ölelhetem az én régi barátomat.

(A magyar szöveg idézet a Kafeneio című lap egy cikkéből)
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Φιλική συνάντηση με τ’ αδέλφια μας από την Τσεχία

Σ τις 7,8,9 Μαΐου 2010 η κοινότητα 
Ελλήνων της Πράγας διοργάνωσε 

τριήμερη εκδρομή στη Βουδαπέστη. 
Σκοπός αυτής της εκδρομής ήταν να 
γνωρίσουν λίγα από τα αξιοθέατα της 
πρωτεύουσας αλλά και να συναντηθούν 
με τους Έλληνες συμπατριώτες τους της 
Ουγγαρίας, να συζητήσουμε για τα κοινά 
μας προβλήματα που μας απασχολούν, 
να ανταλλάξουμε την πείρα μας σε όλους 
τους τομείς της ζωής μας, κτλ. Ήταν 
ανταπόδοση των συναντήσεών μας που 
είχαμε πραγματοποιήσει εμείς το 2007 και 
το 2008 στην Τσεχία, στην Πράγα και στο 
Κρνοφ. Η ομάδα των επισκεπτών από 
την Τσεχία αποτελούνταν από 21 μέλη, οι 
περισσότεροι ήταν παιδιά αγωνιστών που 
βρέθηκαν ως προσφυγόπουλα στην Τσεχία 
στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου., ή 
γεννήθηκαν αργότερα στη Λ.Δ. της Τσεχίας, 
αλλά ήρθαν και μερικοί πρώην μαχητές 
και μαχήτριες του ΔΣΕ. Τακτοποιήθηκαν 
στο σύγχρονο ξενοδοχείο ACTOR. Εκεί τους 
υποδέχτηκαν μέλη των Αυτοδιοικήσεων 
Ελλήνων του 14ου Διαμερίσματος (Zugló) 
το 5ου Διαμερίσματος και του Buda-
örs, οι οποίοι ήταν οι οικοδεσπότες της 
οργάνωσης αυτής. 
Την επόμενη μέρα στις 8 Μαΐου 2010 
είχαμε φιλική συνάντηση με τα αδέλφια 
μας πολιτικούς πρόσφυγες της Τσεχίας 
στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου. 
Η συνάντησή μας ήταν χαρούμενη και 
συγκινητική. Λες και ανταμώσαμε με τα 
αδέλφια μας μετά από πολλές δεκάδες 
χρόνια. Με αυτούς που αγωνιζόμασταν 
μαζί στο ίδιο μετερίζι στην περίοδο της 
Εθνικής Αντίστασης στο ΔΣΕ, αλλά και 
στην μακρόχρονη πολιτική προσφυγιά 
μας. Αρκετοί από μας συναντηθήκαμε 
με παλιούς γνώριμους συναγωνιστές και 

συμπολεμιστές, μετά από 60 χρόνια, και 
δεν χορταίναμε την κουβέντα μας, φέρο-
ντας στη μνήμη μας εκείνα τα δύσκολα 
χρόνια, τότε που πολεμούσαμε με το 
όπλο στο χέρι κάτω από απερίγραπτες 
συνθήκες τους ντόπιους μοναρχοφασί-
στες, και τους ξένους κατακτητές για μια 
πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημο-
κρατική. Αλλά και οι νεότεροι που τότε 
ήταν μικρά παιδιά, τι είχαν να ομολογή-
σουν ο ένας τον άλλον, για τις περιπέτειες 
τους στην πατρίδα, αλλά και για τις φιλό-
τιμες προσπάθειές τους να μορφωθούν 
και να γίνουν άξιοι και χρήσιμοι άνθρω-
ποι, για την ομογένειά τους και την κοι-
νωνία, έχοντας την αμέριστη συμπαρά-
σταση και βοήθεια των σοσιαλιστικών 
χωρών που τους δέχτηκαν στην αγκαλιά 
τους σαν δικά τους παιδιά.
Τ’ αδέλφια μας από την Τσεχία καλωσό-
ρισε και χαιρέτησε εκ μέρους των Ελλή-
νων της Ουγγαρίας ο σ. Λαοκράτης 
Κοράνης, ενημερώνοντάς τους για τη ζωή 
μας εδώ στην Ουγγαρία, τις επιτυχίες και 
τα προβλήματά μας. 
Η σ. Τασιούλα Ζησάκη, Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Ελλήνων της Πράγας επίσης μας 
ενημέρωσε για τα προβλήματά τους και 
για τις προσπάθειες που καταβάλλουν 
να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα, τις 
παραδόσεις μας, αλλά και την αγωνιστι-
κότητα των Ελλήνων στην Τσεχία.
Μερικοί συμπατριώτες μας ομιλητές 
εκφράσανε τη χαρά τους για τη συνά-
ντησή μας,  προτείνοντας τέτοιες συνα-
ντήσεις να συνεχιστούν και στο μέλλον, 
και αν είναι δυνατόν να επεκταθούν και 
στις άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες, 
στις οποίες ζούνε συμπατριώτες μας 
πολιτικοί πρόσφυγες.
Ο κ. Νίκος Φωκάς έκανε μια σύντομη 
περιγραφή για την άφιξη των προσφυγό-
πουλων παιδιών μας εδώ στην Ουγγαρία.
Σε συνέχεια επακολούθησε γεύμα, το 
οποίο πρόσφερε η Αυτοδιοίκηση Ελλή-
νων του Zugló, ως ανταπόδοση της 
φιλοξενίας που μας έκαναν οι Τσέχοι 
συμπατριώτες το 2007 όταν επισκεφτή-
καμε την Πράγα. Μετά ξεκίνησε το γλέ-
ντι με χορούς και τραγούδια, με τη συνο-

δεία της δημοφιλούς ορχήστρας «Παλιό 
Μπουζούκι» και την χαριτωμένη τραγου-
δίστρια Μόνικα. Καλή εντύπωση έκανε 
και η συμπαθητική Βαρβάρα, που όλο και 
πιο ωραία παίζει μπουζούκι, και μας εντυ-
πωσιάζει, την καμαρώνουμε όλοι. Νομίζω 
είναι η μόνη κοπέλα Ελλήνων της Ουγγα-
ρίας που παίζει μπουζούκι. Την συγχαί-
ρουμε και της ευχόμαστε μελλοντικές επι-
τυχίες. 
Αργά το απόγευμα την ίδια μέρα, με βάση 
το πρόγραμμά τους, με πούλμαν πήγανε 
για επίσκεψη στο χωριό Μπελογιάννης, 
όπου τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της 
Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του χωριού κ. 
Ζήσης Βλαχόπουλος, μέλη της Αυτοδι-
οίκησης και λίγοι κάτοικοι. Ενημερώθη-
καν για την ιστορία της οικοδόμησης του 
χωριού και τη ζωή των κατοίκων. Επισκέ-
φτηκαν τα Γραφεία της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, πέρασαν λίγη ώρα ευχάριστα με 
τους συμπατριώτες μας του χωριού και 
κατέθεσαν στεφάνι στο άγαλμα του εθνι-
κού μας ήρωα Νίκου Μπελογιάννη, ενώ 
αργά το βράδυ επέστρεψαν στη Βουδα-
πέστη. 
Την επόμενη ημέρα 9 Μαΐου, ημέρα της 
νίκης των λαών εναντίων του χιτλερικού 
φασισμού, κατάθεσαν στεφάνι στο Μνη-
μείο των σοβιετικών πεσόντων που βρί-
σκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης στην 
πλατεία Ελευθερίας. Επισκέφτηκαν και 
την έδρα των Αυτοδιοικήσεων Ελλήνων 
Ουγγαρίας και Βουδαπέστης, όπου λει-
τουργεί το Ελληνικό Σχολείο, τα Γραφεία, 
η Βιβλιοθήκη κτλ. Με μια σύντομη ξενά-
γηση γνώρισαν λίγα από τα αξιοθέατα 
της Βουδαπέστης, και νωρίς το απόγευμα 
αναχώρησαν για την Τσεχία. 
Παρότι το πρόγραμμά τους ήταν αρκετά 
επιφορτισμένο με διάφορες δραστηριό-
τητες, ελπίζουμε να έμειναν ευχαριστη-
μένοι από την φιλική αδελφική μας αυτή 
συνάντηση, και να επέστρεψαν με καλές 
εντυπώσεις από τη χώρα μας.
Προσδοκούμε και ευχόμαστε στο μέλλον 
να ξαναοργανωθούν και άλλες τέτοιου 
είδους συναντήσεις.

Θανάσης Ζιανός



Ελληνισμóς • Έκδοση της άυτοδιοίκησης Ελλήνων ουγγαρίας

6

Τα νέα μας / Híreink

Συνάντηση των Λεσχών Φίλων του ΚΚΕ Τσεχίας- Ουγγαρίας 

Στις 8/5/2010 πραγματοποιήθηκε 
στην Βουδαπέστη συνάντηση 

ανάμεσα στις λέσχες των φίλων του 
ΚΚ Τσεχίας και Ουγγαρίας. Τα θέματα 
που συζητήθηκαν στην συνάντηση 
ήταν Το έπος της Εθνικής Αντίστα-
σης και του Δημοκρατικού Στρατού, 
η ζωή στις σοσιαλιστικές χώρες μετά 
το 1949 για τους Έλληνες πολιτι-
κούς πρόσφυγες και την βοήθεια που 
απλόχερα έδωσαν οι λαϊκές δημο-
κρατίες στους Έλληνες Αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης και του Δημο-
κρατικού Στρατού. Η ολοφάνερη 
προσπάθεια για παραχάραξη της 
Ιστορίας όσον αφορά τα επιτεύγματα 

του σοσιαλισμού που προωθούν οι 
αστικές κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ και 
στις δύο χώρες. Ο ωμός αντικομμου-
νισμός που αποτελεί κύριο συστατικό 
της πολιτικής και στις δύο χώρες. Η 
κατάσταση στην Ελλάδα με τα άγρια 
μέτρα που παίρνονται σε βάρος των 
εργαζομένων, με πρόσχημα την χρε-
οκοπία, με απώτερο σκοπό την μεί-
ωση του κόστους εργασίας για τα 
μονοπώλια. Τον αποπροσανατολισμό 
που προωθούν κυβερνήσεις και ΜΜΕ 
με στόχο την τρομοκράτηση των 
εργαζομένων για να δικαιολογήσουν 
αυτά ακριβώς τα μέτρα.. Επίσης, 
στην συνάντηση οι δύο λέσχες εκδή-

λωσαν την αμέριστη συμπαράστασή 
τους στους Έλληνες εργαζόμενους, οι 
αγώνες των οποίων ,με πρωτεργάτη 
το ΠΑΜΕ  και το ΚΚΕ, μας κάνουν 
περήφανους.Επίσης αποφάσισαν τα 
μέλη τους  μέσα απο τους μαζικούς  
φορείς που συμμετέχουν και στις δύο 
χώρες, να αναπτύξουν πρωτοβου-
λίες για την συμπαράσταση στους 
αγώνες των Ελλήνων εργαζομένων 
ενάντια στις αποφάσεις της Ελληνι-
κής κυβέρνησης της ΕΕ και του Δ.Ν.Τ. 
Αναπτύχθηκε προβληματισμός για 
την δυνατότητα περεταίρω συντονι-
σμού της δράσης λεσχών σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.

Επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου στη 
Βουδαπέστη

Αποσπάσματα από τις ομιλίες του πρωθυπουργού

1) ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑ-
ΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ (MSZP) Επιτρέψτε 
μου, στην περίοδο της τρέχουσας 
κρίσης, να εκφράσω την αλληλεγ-
γύη μου στον λαό της Ουγγαρίας. 
Αυτή είναι μια σαφώς δύσκολη 
περίοδος, δύσκολη και για τον 
Ελληνικό λαό, ως προς τα μέτρα 
που κρίνονται αναγκαία για πολ-
λούς λόγους. Η διεθνής κρίση 
βεβαίως δυσχέρανε την κατά-

σταση, όξυνε τα προβλήματα, 
και εμείς καλούμαστε τώρα να τα 
αντιμετωπίσουμε σε εθνικό επί-
πεδο. Οι Κυβερνήσεις των χωρών 
μας, αντιμετωπίζουν τα προβλή-
ματα με τόλμη, αλλά και με την 
επίγνωση ότι είναι μεν οδυνηρή 
η κατάσταση, όμως γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει φως στην άκρη του 
τούνελ. Και τώρα, διάγουμε περί-
οδο αλλαγών, διαχειριζόμαστε τις 
οικονομίες μας με τρόπο ώστε να 

υπάρξει αειφορία, βιωσιμότητα, 
να καταστούν οι οικονομίες μας 
αναπτυξιακές και να δημιουρ-
γηθούν θέσεις εργασίας, κυρίως 
για τις νεότερες γενιές, ώστε και 
η νέα γενιά να μπορέσει να ελπί-
ζει σε μια καλύτερη ζωή. Θέλουμε 
επίσης οικονομίες που χαρακτη-
ρίζονται από δικαιοσύνη, προκει-
μένου και το βάρος, αλλά και ο 
πλούτος που παράγεται, να κατα-
νέμονται στις κοινωνίες μας με 
τρόπο δίκαιο. Πιστεύω όμως, επί-
σης, ότι δεδομένων των διαστά-
σεων της διεθνούς κρίσης, συνει-
δητοποιήσαμε ότι διαθέτουμε 
περιορισμένες δυνατότητες, αφού 
αυτή η κρίση υπήρξε και διεθνής, 
ή έστω διεθνής σε μεγάλο βαθμό, 
και έτσι διαφάνηκαν μερικές από 
τις αδυναμίες των κρατών μας. 
Eπιθυμούμε αγορές και κράτος, 
που να εξυπηρετούν τους λαούς 
μας.Πίσω από το μύθο του πανί-
σχυρου κράτους ή της παντοδύ-
ναμης αγοράς, κρύβεται η συγκέ-
ντρωση εξουσίας στα χέρια των 
λίγων. Από τη μια, η κρατική γρα-
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φειοκρατική δομή, από την άλλη, 
ο χρηματοπιστωτικός τομέας, 
συγκέντρωναν αυξημένες εξου-
σίες, ενώ το ίδιο εξακολουθεί να 
συμβαίνει σε πολλά άλλα μέρη 
του κόσμου. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρ-
ξης δημοκρατικών κανόνων και 
ρυθμίσεων, όχι μόνο στο επίπεδο 
των μεμονωμένων χωρών μας, 
αλλά και για το σύνολο της υφη-
λίου, αρχής γενομένης από την 
Ευρώπη, η οποία θα θέσει κανόνες 
αλλά και φραγμούς κατά της κερ-
δοσκοπίας, δημιουργώντας ένα 
αίσθημα κοινών αξιών και δια-
κυβέρνησης, τόσο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όσο και του κόσμου, 
του πλανήτη μας. Αυτό είναι και 
το πεδίο στο οποίο θα πρέπει να 
συνεργαστούμε, αφού και προσω-
πικά, ως επικεφαλής της Σοσιαλι-
στικής Διεθνούς, παρατηρώ την 
ολοένα αυξανόμενη αναγκαιό-
τητα  μιας ενισχυμένης παγκό-
σμιας και περιφερειακής διακυ-
βέρνησης. Από τη μια πλευρά, 
η Ευρώπη διαθέτει δικούς της 
θεσμούς και όργανα και αποτελεί, 
ποικιλοτρόπως, παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο πολλές δια-
φορετικές χώρες, με διαφορετικές 
γλώσσες, διαφορετικές παραδό-
σεις και διαφορετική ιστορία ως 
κράτη-έθνη, μπορούν να συνερ-
γαστούν και να αντιμετωπίσουν 
από κοινού πολύ μεγαλύτερα 
προβλήματα, είτε αυτά αφορούν 
στην κλιματική αλλαγή, είτε είναι 
οικονομικά και χρηματοπιστω-
τικά ζητήματα. Αυτά είναι τρία 
πεδία στα οποία μπορούμε να 
συνεργαστούμε, δηλαδή το πεδίο 
μιας παγκόσμιας δημοκρατικής 
συνεργασίας, το πεδίο της παγκό-
σμιας οικονομικής συνεργασίας 
και αυτό της πράσινης ανάπτυ-
ξης. 
2) ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΥ ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
CORVINUS ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» (...) Δηλώνω ότι 

το έλλειμμά μας δεν είναι δημο-
σιονομικό. Είναι έλλειμμα αξιοπι-
στίας. Οι αποφάσεις που πήραμε 
στοχεύουν ουσιαστικά στην απο-
κατάσταση της αξιοπιστίας μας 
απέναντι στο λαό μας και, βέβαια, 
απέναντι στην παγκόσμια κοινό-
τητα και τους εταίρους μας στην 
Ε.Ε. Η αποκατάσταση της αξιοπι-
στίας, κατ’ εμέ, δεν συνεπάγεται  
απλώς την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στον χρηματοοικο-
νομικό-χρηματοπιστωτικό τομέα, 
ή τη σταθερότητα των δημοσι-
ονομικών μας πολιτικών. Συνε-
πάγεται ταυτοχρόνως την απο-
κατάσταση του αισθήματος της 
εμπιστοσύνης και της βεβαιότη-
τας ότι, εμείς, ως λαοί, ως πολί-
τες, μπορούμε να αλλάξουμε την 
κοινωνία μας, μέσω της συμμετο-
χής μας και των δημοκρατικών 
μας θεσμών,παίρνοντας το μέλ-
λον στα χέρια μας. Έχουμε αυτή 
τη δύναμη.(...) Ο Πρωθυπουργός, 
Γιώργος Α. Παπανδρέου, δέχτηκε 
ερωτήσεις από το κοινό, το οποίο 
παρακολούθησε την ομιλία του 
στο Πανεπιστήμιο Corvinus της 
Ουγγαρίας, και απάντησε συνο-
λικά ως εξής: - Ένα από τα πρώτα 
ζητήματα που μας απασχόλη-
σαν ήταν η φοροδιαφυγή, και 
ήδη από τα πρώτα μας βήματα, 
όταν αναλάβαμε τη διακυβέρ-
νηση προ πενταμήνου, ήταν να 
ενισχύσουμε τη διαφάνεια στη 
διακυβέρνηση… - Οι αμφιβολίες, ή 
η δυσπιστία των πολιτών για το 
πού πηγαίνουν τα χρήματά τους, 
επηρεάζουν το κατά πόσον επιθυ-
μεί κανείς να φοροδιαφύγει ή όχι. 
Συχνά, επίσης, συνδυάζεται με τη 
διαφθορά, οδηγώντας σε ακόμη 
μεγαλύτερη διασπάθιση χρήμα-
τος. - Οι πολίτες θα πρέπει να 
μπορούν να βλέπουν τι κάνουμε 
και τι αποφάσεις λαμβάνουμε. Η 
πλειονότητα των συνεδριάσεων 
του Υπουργικού Συμβουλίου μετα-
δίδεται από την τηλεόραση, ενώ 
φέραμε νομοσχέδιο στη Βουλή, 

ώστε κάθε έγγραφο που φέρει 
υπογραφή δημοσίου λειτουργού, 
από τη δική μου, μέχρι και σε 
επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
να δημοσιοποιείται μέσω Δια-
δικτύου, εφόσον αφορά δαπά-
νες. Και αυτό, για να γνωρίζει ο 
κόσμος πού πηγαίνουν τα χρή-
ματά του και να μπορεί να επι-
κρίνει ή να ελέγχει, αλλά και να 
διασφαλίζει ότι τα χρήματα αυτά 
όντως αξιοποιούνται. - Προχω-
ρούμε όμως και σε μια σημαντική 
αλλαγή, που αφορά στο φορολο-
γικό σύστημα: οι πλούσιοι θα ανα-
γκαστούν να πληρώνουν περισ-
σότερα, ενώ θα περιορίσουμε τα 
φορολογικά βάρη των ασθενέ-
στερων. - Εισάγουμε επίσης νέο 
φόρο, που θα αποσκοπεί στην 
αναδιανομή πλούτου. - Αυξήσαμε 
τον συντελεστή ΦΠΑ, κάτι που 
είναι επαχθές για την αγορά αλλά 
είναι λιγότερο στρεβλωτικό από 
ό,τι άλλες μορφές φορολογίας. - 
Προσφέρουμε κίνητρα, ώστε να 
επανεπενδύονται τα κέρδη των 
επιχειρήσεων και να φορολογού-
νται με μικρότερο συντελεστή, 
σε σχέση με τα κέρδη που κατα-
λήγουν στις τσέπες των μετόχων. 
- Επιδοτούμε τις ασφαλιστικές 
εισφορές των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, ώστε κυρίως η νέα 
γενιά, οι άρτι αποφοιτήσαντες 
από τις σχολές τους, οι οποίοι 
τώρα μπαίνουν στην αγορά εργα-
σίας, να τυγχάνουν αυτής της επι-
δότησης από το κράτος για μια 
τετραετία. Τέλος, όσον αφορά τον 
Απόδημο Ελληνισμό,θα συνεργα-
στούμε  με τους αποδήμους, ώστε 
να εξασφαλίσουμε την ενεργό 
τους συμμετοχή, εφόσον το επι-
θυμούν, στη δημιουργία ενός 
ομολόγου για εκείνους που θα 
ενδιαφέρονταν να αγοράσουν 
ελληνικά ομόλογα. Σκοπεύουμε 
να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και 
την καινοτομία που μας προσφέ-
ρουν οι απόδημοι Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.



Ελληνισμóς • Έκδοση της άυτοδιοίκησης Ελλήνων ουγγαρίας

8

Τα νέα μας / Híreink

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

Topuzidisz Dimitrisz ügyvéd úr fogadó órája az Országos Önkormányzat keretein 
belül, a Vécsey utca 5. szám alatt: minden hónap első hétfőjén délután 5 és ½ 7 
között. Üzenetet a Titkárságon Verginyák Editnél lehet hagyni (telefon: 302-72-75) 
esetleges egyéni időpont egyeztetése végett.

Az ügyvéd úr irodájának címe:
1136 Hegedűs Gyula utca 36. IV/3.

Az iroda telefonszáma:
0036-1-412-11-86, 412-11-87

Mobil elérhetőség:
0036-30-941-80-03
0036-20-972-86-89

A Népszava 2010.05.06-i számában a fenti címmel jelent meg egy rövid összefoglaló, amelyben 
hírt adnak arról, hogy szolidaritási demonstrációt tartottak a görög nagykövetség előtt, annak 
okán, hogy Görögország megállapodást kötött az EU-val és az IMF-fel egy rendkívüli segélycso-
mag nyújtásáról. Vajnai Attila a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnöke mondta, hogy a kapita-
lizmus válsága oda vezetett, hogy a dolgozók érdekeit sújtja. Hozzátette, a társadalom többsége 
veszít az ügyön, azok szenvednek, akiknek semmi közük a válság kialakulásához. A demonstrá-
ción a görög dolgozók érdekvédelmi harcával szolidaritást vállalva több szakszervezet is képvi-
seltette magát, köztük az MSZOSZ is. E szervezet nevében György Károly elmondta, nem lenne 
szabad, hogy a dolgozókkal fi zettessék meg a válságot. Az esemény körülbelül 40 fő részvételé-
vel, békés keretek között zajlott.

B.E.

A Népszava 2010.05.06-i számában a fenti címmel jelent meg egy rövid összefoglaló, amelyben 

Szolidaritás a bajba jutott országgal

Athén pert fontolgat amerikai bankok ellen
Görögország pert fontolgat olyan amerikai bankok ellen, amelyeknek szerepük lehetett az ország 
pénzügyi helyzetének romlásában, és magatartásukkal hozzájárulhattak az adósságválság kiala-
kulásához - közölte Jeórjiosz Papandreu görög kormányfő vasárnap a CNN amerikai hírtelevízió-
ban. Papandreu elmondta: a görög parlamentnek a krízis okairól indított vizsgálata után fognak 
dönteni arról, hogy bírósági úton fellépjenek-e amerikai pénzintézetekkel szemben. „Görögor-
szág meg fogja vizsgálni, hogyan történtek a dolgok” - fogalmazott, és utalt arra, hogy más 
országokban, az Egyesült Államokban is zajlanak hasonló vizsgálatok esetleges pénzügyi visz-
szaélésekkel, az átláthatóság hiányával kapcsolatban. Papandreu azt mondta a CNN-interjúban, 
hogy a nemzetközi közösségből sokan Görögországot kezdték el hibáztatni. Azt mondta, könnyű 
Görögországot bűnbakká tenni, pedig a görög szorgalmas, büszke nép. „Követtünk el hibákat” 
- mondta, és hozzátette, hogy a görögök meg fogják mutatni, hogy betartják kötelességüket. 
Amerikai pénzügyi megfi gyelők rámutattak: Papandreu közlése az amerikai bankok elleni esetle-
ges peres eljárásról kísérletnek tűnik a felelősség áthárítására. Ugyanakkor feltételezhető, hogy 
spekulánsok ki akarták használni a helyzetet, nyerészkedve a görög költségvetési válságon. A 
manipuláció, ha valóban történt ilyen, minden bizonnyal az államadósság-törlesztési kockázat 
fedezetére kínált hitelpiaci származékos csereügyletek, a CDS-ek szabályozatlan piacán fordult 
elő. Ebben az esetben viszont kérdéses, hogy Görögország vagy bármelyik másik euroövezetbeli 
állam milyen peres eljárást indíthat. (Forrás: nepszava.hu, 2010.05.16.)

  ÜGYVÉDI FOGADÓÓRÁK

Az Ellinizmosz folyóirat minden hónap 20. napjától olvasható a 
MGOÖ weboldalán, a www.ellinismos.hu-n.



Μάιος 2010 • EΤος: 16°

9

Τα νέα μας / Híreink

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

Στις 17 Απριλίου 2010 στη Βου-
δαπέστη έγιναν εκλογές για την 

ανάδειξη των νέων οργάνων του 
Πολιτιστικού Συλλόγου μας. Στις 
εν λόγω αρχαιρεσίες συμμετείχαν 
139 ψηφοφόροι από την ουγγρική 
πρωτεύουσα.Βάσει της ψηφοφο-
ρίας εκλέχτηκαν στο Δ.Σ οι εξής. Ως 
γνωστόν το 1952 ιδρύθηκε ο Σύλλο-
γος Πολιτικών Προσφύγων από την 
Ελλάδα στην Ουγγαρία και το 1982, 
βάσει της νέας κατάστασης, ιδρύε-
ται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλή-
νων. Και οι δυο αυτοί σύλλογοι πρό-
σφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην 
πλήρη εγκατάσταση των απόδημων 

συμπατριωτών μας, 
στις τότε συνθή-
κες, στην φιλόξενη 
Ουγγαρία. Αυτοί οι 
Σύλλογοι ήταν εκεί-
νοι που σήκωσαν 
το βάρος της σχο-
λικής εκπαίδευσης 
και μόρφωσης των 
παιδιών μας και 
των νέων μας, συγκρότησαν πολι-
τιστικά συγκροτήματα, διοχέτευ-
σαν τον ελληνικό πολιτισμό στον 
ουγγρικό λαό, εκδώσανε μια σειρά 
ελληνικά έργα και σχολικά βιβλία, 
διοργάνωσαν σεμινάρια και επιστη-

μονικές συναντή-
σεις, συνέβαλλαν 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά 
στην αποκατά-
σταση των πολι-
τιστικών, μορ-
φ ωτ ι κώ ν  κα ι 
οικονομικών σχέ-
σ ε ω ν  μ ε τα ξ ύ 
Ελλάδας και Ουγ-
γαρίας, διοργά-

νωσαν τοπικά φεστιβάλ και εκθέσεις. 
Επίσης τα τελευταία χρόνια οργά-
νωσαν ελληνικά σχολεία, εκδώσανε 
έντυπο υλικό, εφημερίδες και διά-
φορα περιοδικά.
Αυτή ήταν η δράση του Συλλόγου 
μας, γι’ αυτό τον υποστηρίζουμε και 
συμβάλλουμε στην ένταση της δρα-
στηριότητάς του. Ακόμα περισσό-
τερο σήμερα που η πολιτική κατά-

Το Ελληνο-Ουγγρικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και Τουριστικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την „GE Capital 
Emea” αναζητά Ελληνόφωνους υποψήφιους για εργασία στη GE Capital-Working Capital Solutions. Οι υποψή-
φιοι θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
• Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
• Πτυχίο οικονομικής σχολής ή προϋπηρεσία δύο χρόνων στον τομέα  Διευθυντής χρεών (cash collection) 
   πολυεθνικής εταιρείας 
• Γνώση MS OFFICE, κυρίως EXCEL.
• Δυναμικότητα, ομαδικότητα, εμπειρία παρουσιάσεων κ.α.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως επικοινωνήσετε με το επιμελητήριο για περισσότερες λεπτομέρειες:
Τηλ: +361-3540914, Fax: +361-3540915
Email: grhuchamber@t-online.hu

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Εμεις οι Ελληνες της Ουγγαρίας συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες των Ελλήνων Εργαζομένων ενάντια στις απο-
φάσεις της Ελληνικής κυβέρνησης που παίρνονται σε αγαστη συνεργασία με την ΕΕ και το Δ.Ν.Τ. Ειδικά στην Ουγγαρία 
παρόμοιες αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί με αποτέλεσμα την εξόντωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων, συνταξι-
ούχων, μικροεππαγγεματίων.Με πρόσχημα την οικονομική κρίση για την οποία ευθύνονται οι μονωπολιακοί οργανισμοί 
και οι πολιτικές δυνάμεις που τους εκπρωπούν, προσπαθούν κυβερνήσεις και Ε.Ε. να φορτώσουν όλα τα βάρη της όποιας 
κρίσης στους ερζόμενους καταπατώντας κατακτήσεις δεκαετίων και φροντίζαντας μόνο για τα κέρδη των μονοπωλίων.
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Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής
Συμμετείχαν 139 ψηφοφόροι, έγκυρα ψηφοδέλτια 135, άκυρα 4.
Δίπλα στα ονόματα αναγράφουμε τους ψήφους.

Τα πρώτα 13 μέλη που εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:
1. Κουκουμτζής Γιώργος 98 ψήφους
2. Κανάκης Λευτέρης 87 ψήφους
3. Μπεκιάρης Δημήτρης 83 ψήφους
4. Κοράνης Λαοκράτης 82 ψήφους
5. Ψημμένος Βασίλης 80 ψήφους
6. Φαραντζής Βίκτωρ 67 ψήφους
7. Γώγου Περιστέρα 61 ψήφους
8. Σκεύης Θεόδωρος 60 ψήφους
9. Καρά Ελένη 59 ψήφους

10. Ψαρογιάννης Θωμάς 58 ψήφους
11. Νικολαΐδης Νίκος 58 ψήφους
12. Μποζώνα Ειρήνη 56 ψήφους
13. Κολλάτος Γιώργος 52 ψήφους

σταση όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά 
και διεθνώς πέρνει μια ανησυχητική 
τροπή ο ρόλος τού συλλόγου μπο-
ρεί και πρέπει να αναβαθμισθεί.Γιατί 
όπως και στο παρελθόν σκοπός του 
συλλόγου δεν είναι μόνο η στεγνή 
πολιτιστική δραστηριότητα,αλλά 
μέσα από τον πολιτισμό η συσπεί-
ρωση υων Ελλήνων που ζούν στην 
Ουγγαρία γύρω από τις ιδέες και τα 
ιδανικά που μας έφεραν εδώ,των 
αγώνων για λευτεριά,πραγματική 
δημοκρατία,λαοκρατία.
Ισως αυτά τα ιδανικά και αξίες στα 
αυτιά μερικών σήμερα να ακού-
γονται ξένα,ευτυχώς όμως για την 
συντριπτική πλειοψεία των Ελλήνων 
της Ουγγαρίας παραμένουν οδηγός 
για τις καθημερινές διεκδικήσεις μας.
Γύρω από αυτά τα ιδανικά πρέπει 

να μείνουμε ενωμένοι,και να συνεχί-
σουμε να διεκδικούμε αυτά που μας 
ανήκουν.Στις σημερινές συνθήκες 
το να διεκδικείς από την εκάστοτε 
εξουσία είναι όχι μόνο φόρος τιμής 
για τους αγώνες των δικών μας και 

των γονιών μας αλλά και καθήκον 
του καθένα μας,που θέλει να διατη-
ρήσει στο ελάχιστο την προσωπική 
του αξιοπρέπεια.Μας βομβαρδίζουν 
καθημερινά με νέα για τους δείκτες 
ανάπτυξης,ανταγωνιστικότητας,πο-
σοστό ελλείματος κτλ.,για να μας πεί-
σουν να δεχτούμε μέτρα που θα εξα-
θλιώσουν την ζωή μας.
Τότε ήταν οι Γερμανοί που ήταν ανί-
κητοι.Τους νικήασμε.Τώρα είναι το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα 
όργανά του.Μπορούμε να τους νική-
σουμε και αυτούς.Αρκεί να το πιστέ-
ψουμε.

Χριστόφορος Αθανασίου
Λαοκράτης Κοράνης
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Την Ελλάδα ως θεμέλιο του δυτικού Πολι-
τισμού και τον Αριστοτέλη ως πατέρα και 

πρόδρομο της Ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και 
επιστήμης αλλά και ως παιδαγωγό του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, εξήρε στην ομιλία της η Υφυ-

πουργός της Ουγγαρίας κα. Ágnes Vadai, εγκαι-
νιάζοντας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας 
της Βουδαπέστης ‘’Zrinyi Miklos’’, τη Σχολή 
Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Στη 
Σχολή αυτή, της οποίας η αίθουσα διδασκαλίας 
φέρει το όνομα «Αριστοτέλης», θα φοιτούν 
από το 2010 Ούγγροι αξιωματικοί και φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου, που μετά από διετείς 
σπουδές εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, 
θα μπορούν να μετεκπαιδευτούν στις αντί-
στοιχες στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της διμερούς Ελληνο – Ουγγρι-
κής στρατιωτικής συνεργασίας. H ίδρυση της 
Σχολής είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των 
Υπουργείων Άμυνας Ουγγαρίας και Ελλάδας 

και του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας ‘’Zrinyi 
Miklos’’, της Βουδαπέστης. Το προσωπικό του 
Γραφείου του Ακολούθου Άμυνας της Ελληνι-
κής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη (Σ/χης Αλέξαν-
δρος Δεσύπρης, Επ/χιας Δημήτριος Φυδάνης 
και η κα. Σοφία Γιοβάντση), εξασφάλισε ώστε 
η αίθουσα διδασκαλίας ‘’Αριστοτέλης’’ να εξο-
πλιστεί με σύγχρονο τεχνικό και εκπαιδευτικό 
υλικό, γεγονός που θα κάνει την εκμάθηση της 
Ελληνικής γλώσσας πιο ευχάριστη και το έργο 
της καθηγήτριας κα. Eszter Koós πιο εύκολο. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι με το τέλος του κάθε 
εκπαιδευτικού έτους, οι άριστοι μαθητές θα 
απολαμβάνουν μια εβδομάδα διακοπών στην 
Ελλάδα δωρεάν, μαζί με την καθηγήτριά τους, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξασκή-
σουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Η Υφυπουργός Άμυνας της 
Ουγγαρίας εξέφρασε την ελπίδα, ότι η Ελλη-
νοουγγρική συνεργασία θα συνεχιστεί μακρο-
πρόθεσμα και πως η νέα Σχολή, πέραν της 
εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, θα δώσει 
στους Ούγγρους φοιτητές τη δυνατότητα πρό-
σβασης στην ιστορία και στον πολιτισμό των 
Ελλήνων. Από τη πλευρά του ο επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας του Ελληνικού Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας και διευθυντής του Τμή-
ματος Διεθνών Σχέσεων, Ταξίαρχος Ανδρέας 
Μπλάνος, ανέφερε ότι Ελλάδα και Ουγγαρία 
έχουν μια «υποδειγματική διμερή σχέση» γενι-
κότερου επιπέδου και ειδικότερα Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, η οποία θα συνεχιστεί και 
στο μέλλον. Στη συνέχεια ο Ελληνορθόδοξος 
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Κάλοτα τέλεσε τον 
αγιασμό της αίθουσας, μεταφέροντας τις ευχές 
του Μητροπολίτη Αυστρίας-Εξάρχου Ουγγα-
ρίας και Μεσευρώπης Μιχαήλ, για επιτυχία 

του έργου της Σχολής. Στα εγκαίνια παραβρέ-
θηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Εθνικής Άμυνας Prof. János Szabó 
και ο διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευ-
σης του Ουγγρικού Υπουργείου Άμυνας, Υπο-
στράτηγος  István Juhász, οι Ακόλουθοι Άμυ-
νας που είναι διαπιστευμένοι στην Ουγγαρία 

BMAC (Budapest Military Attaché Corps), ενώ 
από Ελληνικής πλευράς ο επιτετραμμένος της 
Ελλάδας στην Ουγγαρία κ. Ιωάννης Σταματέ-
κος, ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της Ελληνικής 
Πρεσβείας Συνταγματάρχης Αλέξανδρος Δεσύ-
πρης, η Ελληνική Αντιπροσωπεία από το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Ταξίαρχος 
Ανδρέας Μπλάνος, Σμήναρχος Ιωάννης Ανα-
στασάκης, Πλοίαρχος Βασίλειος Πολίτης, Αντι-
πλοίαρχος Μιαούλης Μπούρατζης, η κα. Νίκη 
Γκουζέλου, εκπρόσωποι των Αυτοδιοικήσεων 
Ελλήνων Ουγγαρίας και Έλληνες της Ομογέ-
νειας.

Ένα ελληνικό γλωσσικό εργαστήριο στο  Πανεπιστήμιο Εθνικής 
Άμυνας της Ουγγαρίας

Επανόρθωση

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Στον προηγούμενο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ από δικιά μας παράληψη δεν δημοσιεύτηκε το γράμμα που έλαβε ο συμπατριώτης μας 
Θανάσης Ζιανός από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ». Το δημοσιεύουμε τώρα, ζητώντας συγνώμη από τους αναγνώστες.

Διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Α.Ε.ΟΥ: www.ellinismos.hu
Η Συντακτική Επιτροπή
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Γνώμες

Σε εξαιρετικά δυσχερή θέση βρί-
σκεται η Ελλάδα, μετά την απο-

κάλυψη των τελευταίων μηνών για 
χρέη δισεκατομμυρίων ευρώ που 
βαρύνουν την χώρα, σε συνάρτηση 
βέβαια με την αδυναμία της να τ΄α-
ποπληρώσει.Η οικονομική κρίση,στο 
επίκεντρο της οποίας βρίσκεται 
η Ελλάδα,έχει γίνει κεντρικό θέμα 
συζητήσεων και διαβουλεύσεων 
μεταξύ των μελών της Ε.Ε., αφού το 
πρόβλημα της Ελλάδας επηρεάζει 
και τις υπόλοιπες χώρες της ευρω-
ζώνης. Η αρχική διαφωνία ως προς 
την παροχή οικονομικής βοήθειας 
τελικά ξεπεράστηκε με την συναί-
νεση της Γερμανίας,η οποία  αποτε-
λούσε και το βασικό εμπόδιο για την 
επίτευξη κάποιας αποδεκτής συμφω-
νίας μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών.
Όλοι βέβαια μιλούν για πολύτιμο 
χρόνο που χάθηκε και για όργιο κερ-
δοσκοπίας, με τα ομόλογα του ελλη-
νικού δημοσίου να εκτοξεύονται στα 
ύψη.Οι αγορές είναι επιφυλακτικές 
ως προς την αξιοπιστία της Ελλά-
δας,ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που 
στοιχηματίζουν στην χρεοκοπία της. 
Υπάρχει άραγε λύση; Η ελληνική 
κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 3 Μαρ-
τίου το πρώτο πακέτο μέτρων που 
στόχο τους έχουν την εξοικονόμηση 
χρημάτων από τους Έλληνες πολίτες.
Πριν λίγες μέρες  ανακοινώθηκε και 
το δεύτερο πακέτο μέτρων,ακόμη 
σκληρότερο κι απ’το πρώτο,και όλοι 
πια έχουν αρχίσει ν’αντιλαμβάνονται 

τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο 
κόσμος βγαίνει έξω στους δρόμους 
και διαμαρτύρεται κάνοντας πορεί-
ες,αλλά κάθε άλλο παρά φαίνεται να 
επηρεάζουν τα πράγματα. Το μέλλον 
έχει προδιαγραφεί: αυστηρή λιτό-
τητα για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια 
και...βλέπουμε. Πάγωμα μισθών,κα-
τάργηση επιδομάτων,αφαίρεση 13ου 
και 14ου μισθού,ειδικές εισφορές από 
τις συντάξεις, είναι μερικές μόνο από 
τις καινούριες ρυθμίσεις που έχουν 
ανακοινωθεί,με τον ιδιωτικό τομέα 
να μη μένει ανεπηρέαστος από αυτές 
μακροπρόθεσμα. 
Ανασφάλεια,απογοήτευση και θυμός 
είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα 
φίλων και γνωστών με τους οποί-
ους συνομίλησα.Όλοι χάνουν μέρος 
του μισθού τους-που σε κάποιες 
περιπτώσεις αγγίζει το 30%-ενώ 
για κάποιους από αυτούς υπάρχει ο 
φόβος της απόλυσης.Ακόμα χειρό-
τερα είναι τα πράγματα για όσους 
έχουν πάρει δάνειο και έχουν και 
οικογένεια.  
 Τελικά τι μπορεί να περιμένει κανείς 
για το αύριο; Πως μπορεί κανείς να 
συνεχίζει να ψηφίζει όλους αυτούς 
που οδηγούν μια χώρα σε τέτοιο 
σημείο;Και πως να μείνει κανείς 
ψύχραιμος ακούγοντας όλους 
αυτούς τους πολιτικούς που με απί-
στευτο κυνισμό φωνάζουν ότι πρέ-
πει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι,λες 
και δεν ήταν-και συνεχίζουν να είναι 
με μικρές παραλλαγές- αυτοί οι ίδιοι 

που μετέχουν στην πολιτική ζωή τα 
τελευταία 12 χρόνια..!Σε τι μπορεί να 
ελπίζει κανείς,όταν η διαφθορά φτά-
νει τόσο βαθιά και σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνικοπολιτικής ζωής;Πώς 
μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος,ό-
ταν η φτώχεια,η ανέχεια,η ανεργί-
α,αλλά και ο νεοπλουτισμός -απ’την 
άλλη- κάποιων, εκτοξεύονται στα 
ύψη;Και κυρίως τι να πει κανείς 
στους νέους ανθρώπους που ανα-
γκάζονται να ξεκινήσουν την ενήλικη  
ζωή τους υπό τέτοιες άθλιες συνθή-
κες; Μια απέραντη θλίψη δημιουρ-
γεί όλη αυτή η κατάσταση και πολύ 
φοβαμαι ότι τα γεροντάκια,οι μισθω-
τοί και οι μεροκαματιάρηδες θα χρει-
αστεί να πληρώσουν για μια ακόμη 
φορά τα σπασμένα των επιτήδειων 
και των ρουσφετολόγων. Ας μη 
γελιόμαστε όμως,μπορεί οι αδύνα-
μες ομάδες να είναι αυτές που πλήτ-
τονται άμεσα,μακροπρόθεσμα όμως 
κανείς δεν θα μείνει ανεπηρέαστος 
από τη βαθιά ύφεση στην οποία ετοι-
μάζεται να πέσει η χώρα.Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο δεν δανείζει έτσι 
“χαριστικά” τα λεφτά του. Δίνει,αλλά 
δημιουργεί υποτέλεια ετών στους 
δανειζόμενους με τους εξευτελιστι-
κούς όρους που επιβάλλει και κυρίως 
τα υψηλά επιτόκια.
Απ’ αυτό το σημείο τι μπορεί να 
ευχηθεί κανείς;
Καλά ξεμπερδέματα...!

Β. Αυγουροπούλου

ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ο τουρισμός αποτελεί κεφαλαιώδους σημα-
σίας τομέα στις σχέσεις της Ελλάδος με 

την Ουγγαρία και ίσως είναι η πλέον σημα-
ντική πλευρά των διμερών οικονομικών σχέ-
σεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 150.000 Ούγ-
γροι επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα, είτε 
οργανωμένα είτε μόνοι τους. Αντιλαμβανόμενη 
τις δυνατότητες που ανοίγονται από την του-
ριστική και συγχρόνως γαστρονομική και εμπο-

ρική προβολή της χώρας μας στην Ουγγαρία, η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βουδαπέστη, μέσω 
του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-
θέσεων, και σε στενή συνεργασία με το Γραφείο 
ΕΟΤ Αυστρίας-Ουγγαρίας, πραγματοποίησε μία 
σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων και δράσεων, 
οι οποίες ξεκίνησαν το 2009 και συνεχίζονται και 
φέτος. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υπεν-
θυμίζονται όσο πιο συχνά γίνεται στον Ούγγρο 

πολίτη οι ομορφιές της πατρίδας μας, ο φυσικός 
και πολιτιστικός της πλούτος, η παραδοσιακή 
φιλοξενία μας και η ελληνική κουζίνα.

Α) Δραστηριότητες 2009.
• Μετά από έντονες προσπάθειες της Πρεσβείας 
και συνεργασία της με την Hugexpo, η Ελλάδα 
ήταν τιμώμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Του-
ρισμού UTAZAS τον Φεβρουάριο 2009. Στον 
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Πολιτιστική ατζέντα

Η Ηλέκτρα Αγκάρντι εδώ και 
κάμποσα χρόνια είχε αρχίσει τη 

σταδιοδρομία της στην εκπομπή ΡΟΝΤΟ 
του δημοσίου καναλιού της ουγγρικής 
τηλεοράσεως ως βοηθός συντάκτριας 
για ελληνικά θέματα. Σήμερα είναι 
υπεύθυνη συντάκτρια όχι μόνο της 
θεματικής εκπομπής ΡΟΝΤΟ, αλλά 
συνεργάζεται και σε άλλες εκπομπές 
που έχουν σχέση με τις μειονότητες. 

Με την ευκαιρία του κινηματογραφικού 
φεστιβάλ των μειονοτήτων της 
Ουγγαρίας καθίσαμε να τα πούμε λίγο 
με την Ηλέκτρα, η οποία, στα χρόνια 
που η διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας γινόταν στα πλαίσια των 
Σαββατοκύριακων μαθημάτων, δίδασκε 
στο σχολείο μας και, συνεχίζει να 
ασχολείται με τους μαθητές μας, εφόσον 
συναντιούνται συχνά στις πρόβες του 

χορευτικού συγκροτήματος Χελιδονάκι.
– Κάθε πόσο χρονικό διάστημα οργα-
νώνεται το φεστιβάλ κινηματογρά-
φου των μειονοτήτων;
– Γενικά κάθε δυο χρόνια οργανώνεται 
αυτό το φεστιβάλ για τις μειονοτικές 
εκπομπές, διαρκεί μια μέρα, από το πρωί 
ως αργά το βράδυ, και παρουσιάζουμε 
τα καλύτερα έργα που γυρίσαμε στα δυο 
χρόνια αυτά εμείς οι μειονότητες.

εκθεσιακό χώρο κατασκευάσθηκε με επιτυχία 
μία αναπαράσταση ελληνικού χωριού και μου-
σικά, χορευτικά συγκροτήματα εμπλούτισαν 
το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
με αφορμή την έκθεση. Επίσης την ημέρα των 
εγκαινίων διοργανώθηκε μουσικοχορευτικό gala 
στο οποίο παρευρέθηκαν περίπου 500 άτομα 
και το ελληνικό γλέντι κράτησε μέχρι αργά.
• Επίσης με αφορμή την UTAZAS 2009, πραγ-
ματοποιήθηκαν από 27/2/09 μέχρι 27/3/09, σε 
κεντρική πλατεία της Βουδαπέστης υπαίθρια 
έκθεση 18 panel με καλλιτεχνικές φωτογραφίες 
που παρουσίασαν το φυσικό κάλλος και τη πολι-
τιστική κληρονομιά της Ελλάδος, καθώς και δια-
φημιστική εκστρατεία με την ανάρτηση ελλη-
νικών αφισών τόσο σε τραμ της Βουδαπέστης, 
όσο και σε στάσεις λεωφορείων.
• Στο τέλος Μαρτίου 2009, διοργανώθηκε ελλη-
νική βραδιά σε ποταμόπλοιο, το οποίο στάθ-
μευσε για μία βραδιά στη Βουδαπέστη, στο 
πλαίσιο του διάπλου του Δούναβη με προη-
γούμενους σταθμούς τη Βιέννη και τη Μπρατι-
σλάβα. Προηγήθηκε παρουσίαση της Ελλάδας 
στους παρευρεθέντες τουριστικούς πράκτορες 
με οπτικοακουστικό υλικό και ακολούθησε ελλη-
νικό γλέντι με ελληνικό φαγητό και μουσικοχο-
ρευτικό συγκρότημα από την Ελλάδα.
• Την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε τουριστική 
προβολή της Ελλάδος στο Ιστορικό Μουσείο 
Βουδαπέστης από το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης, σε 
συνεργασία με την Πρεσβεία. Η εκδήλωση ευρί-
σκετο υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Πολιτιστι-
κού Τουρισμού, το οποίο υπάγεται στο Υπουρ-
γείο Αυτοδιοίκησης.
• Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των εθνικών τριη-
μέρων που πραγματοποιούνται στην Κλειστή 
Αγορά της Βουδαπέστης, διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά τριήμερο τουριστικής και εμπορι-
κής προβολής της Ελλάδος (2-4 Ιουλίου 2009). 
Η Αγορά διακοσμήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, 

τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται 
στην Ουγγαρία προώθησαν τις προσφορές τους 
για διακοπές στην Ελλάδα, ενώ επιχειρήσεις 
τροφίμων παρουσίασαν ελληνικά εδέσματα στο 
κοινό που επισκέφθηκε την Αγορά.
• Το 2009 έκλεισε με την «Εβδομάδα Ελληνι-
κής Κουζίνας» που έλαβε χώρα μεταξύ 16-21 
Νοεμβρίου 2009 στο εστιατόριο Peppers – 
Mediterranean Grill του ξενοδοχείου Marriott στη 
Βουδαπέστη. Για το γεγονός αυτό, Έλληνας σεφ 
ήρθε από την Ελλάδα και ετοίμασε εξαιρετικά 
ελληνικά εδέσματα, αναδεικνύοντας τις γαστρο-
νομικές παραδόσεις και τοπικές διατροφικές 
συνήθειες της χώρας μας.
• Στα πλαίσια της «Εβδομάδας Ελληνικής Κου-
ζίνας», διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Marriott 
ελληνική βραδυά με ελληνικά εδέσματα και 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετεί-
χαν οι σοπράνο Κλειώ Μυτηλιναίου και Αλεξάν-
δρα Γραβά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περί 
τα 150 άτομα, μεταξύ των οποίων Έλληνες και 
ξένοι τουριστικοί πράκτορες, Ούγγροι δημοσιο-
γράφοι και θεσμικοί παράγοντες από τον χώρο 
του τουρισμού.

Β) Δραστηριότητες 2010.
• Προσπαθώντας να κρατήσουμε ζωντανή τη 
δυναμική που δημιουργήθηκε από τις πρω-
τοβουλίες του 2009, η Ελλάδα συμμετείχε και 
πάλι με δυναμικό τρόπο στην UTAZAS 2010, τον 
Μάρτιο. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η συμμετοχή 
της Νομαρχίας Φθιώτιδας η οποία συνοδευό-
ταν από το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων 
Λαμίας και από μουσικό συγκρότημα (Αργυ-
ρίου), τα οποία συμμετείχαν στο ελληνικό γλέ-
ντι που στήθηκε στο περίπτερο του ΕΟΤ στις 6 
Μαρτίου. Το γεγονός καλύφθηκε από ουγγρικά 
ΜΜΕ και προσφέρθηκαν σε όσους ήρθαν ελλη-
νικά φαγητά και ποτά. Το ελληνικό Περίπτερο 
επισκέφθηκε δύο φορές η ελληνικής καταγω-

γής Πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουδαπέστη κ. Ελένη 
Τσακοπούλου-Κουναλάκη: τη πρώτη φορά 
στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην 
UTAZAS και τη δεύτερη με την οικογένειά της, 
προκειμένου να συμμετάσχει στο ελληνικό γλέ-
ντι.
Ο Απρίλιος του 2010 ήταν ιδιαίτερα γεμάτος 
μήνας όσον αφορά τις δραστηριότητες της Πρε-
σβείας. 
• Στις 19 Απριλίου παρουσιάσθηκε η Ελλάδα 
με οπτικοακουστικό υλικό σε ημερίδα του 
International Women’s Club Βουδαπέστης στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel Corinthia.
• Στη συνέχεια επαναλήφθηκε από 22-24 Απρι-
λίου το Ελληνικό Τριήμερο στη Κλειστή Αγορά 
Βουδαπέστης με μουσικές και χορευτικές παρα-
στάσεις, παράθεση εδεσμάτων και ποτών και 
παρουσίαση των προγραμμάτων των τουριστι-
κών πρακτόρων.
• Τέλος με επιτυχία διοργανώθηκε στις 24 Απρι-
λίου, με τη στήριξη της Πρεσβείας, ελληνική βρα-
δυά στο πολυτελές ξενοδοχείο “PALOTA” της 
πόλης Lillafured – Miskolc, με την πρωτοβουλία 
του ξενοδοχειακού Ομίλου HUNGUEST.
Όσον αφορά τη φετινή πορεία του τουρισμού 
από την Ουγγαρία στη χώρα μας, πληροφορού-
μαστε από τουριστικούς πράκτορες ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχουν υπάρξει αρνητικές επιπτώ-
σεις στο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Η 
Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των 
Ούγγρων και η ζήτηση για τα ελληνικά παραθε-
ριστικά κέντρα δεν έχει μειωθεί. Κλείνοντας, πρέ-
πει να τονισθεί η άριστη συνεργασία της Πρε-
σβείας με το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας-Ουγγαρίας, 
η στήριξη που δόθηκε από το Υπουργείο Του-
ριστικής Ανάπτυξης, αλλά και η πρόθυμη συμ-
μετοχή της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας 
στην καλλιτεχνική πλευρά των εκδηλώσεων.

Βουδαπέστη, 6 Μαιου 2010

Μια συνομιλία με την Ηλέκτρα Αγκάρντι
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– Αυτές τις ταινίες, αυτά τα έργα που 
προβάλλονται, τα έχουνε κάνει οι 
συνεργάτες της τηλεόρασης, ή είναι 
ένα φεστιβάλ, που όποιος έχει τις 
δυνατότητες, μπορεί να γυρίσει μια 
ταινία και να τη στείλει στο φεστι-
βάλ...
– Όπως γράφτηκε και στην προκήρυξη 
το Νοέμβρη, είχαμε ανακοινώσει ότι 
όποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα 
προβολής της ταινίας του, μπορεί να 
υποβάλει, χωρίς να έχει σημασία αν είναι 
από την κρατική τηλεόραση ή από άλλο 
κανάλι, είτε είναι επαγγελματίας, είτε δεν 
είναι, θα κρίνει τα έργα μια τριμελής επι-
τροπή ανεξαρτήτως ποιος την έκανε και 
που εργάζεται.
– Μια μεγάλη μειονότητα μπορεί να 
έχει ό,τι χρειάζεται για γυριστεί μια 
ταινία. Μια μικρή μειονότητα όπως 
η δικιά μας, αν έχει κάποιον ταλα-
ντούχο ερασιτέχνη, πού μπορεί να 
βρει συνεργείο για να γυρίσει μια 
τέτοια ταινία που σκέπτεται να κάνει;
– Στις μέρες δε χρειάζεται ολόκληρο 
συνεργείο για ένα γύρισμα. Υπάρχουν 
πολλά νέα παιδιά που έχουν ή κάμερα 
ή κομπιούτερ. Έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν τη λήψη με την κάμερά τους και 
να κάνουν το μοντάζ με το κομπιούτερ 
τους, με ειδικό πρόγραμμα. Όποιος θέλει 
και απασχολείται με τη λήψη και βρί-
σκει συνεργείο, δεν πιστεύω να υπάρ-
χει πρόβλημα, μόνο οικονομικό. Αλλά 
οικονομικά προβλήματα έχουμε κι εμείς 
οι μεγάλες τηλεοράσεις, τα κανάλια. Οι 
εκπομπές δεν έχουν την οικονομική 

άνεση που είχαν παλιά. Όσον αφορά π.χ. 
το Rondó, κάθε εκπομπή έχει μόνο 10 
χιλιάδες φιορίνια που δεν φτάνουν για 
τίποτα. Πολλές φορές έχουμε πιο δύσκο-
λες συνθήκες από τους ιδιωτικούς και 
ερασιτέχνες συνεργάτες.
– Ποια έργα εκπροσώπησαν φέτος 
την ελληνική εθνικότητα στο φεστι-
βάλ;
– Από ελληνικά θέματα βάλαμε δυο ται-
νίες. Το ένα έργο αναφέρεται στον Μιλ-
τιάδη Μάνο, που ζούσε στην αρχή του 
περασμένου αιώνα, και ήταν πρωταθλη-
τής και καλλιτέχνης ελληνικής καταγω-
γής εδώ στην Ουγγαρία. Ασχοληθήκαμε 
με το έργο το 2008 και τελικά κάναμε 
την εκπομπή το 2009. Είναι μια ιστορική, 
βιογραφική ταινία, μπορούμε να πούμε 
ντοκιμαντέρ και πορτραίτο. Αλλά έχει 
μέσα και λίγο καλλιτεχνική εικονόληψη, 
όπως είναι τα πλάνα και η σκηνοθεσία.
– Έχω δει το έργο, ήταν ωραίο και 
ενδιαφέρον. Με την πάροδο του χρό-
νου οι Έλληνες της πρώτης διασπο-
ράς δεν ασχολούνταν μόνο με το 
εμπόριο, αλλά δραστηριοποιούνταν 
σε όλους τους τομείς της κοινωνι-
κής ζωής, όπως για παράδειγμα, με 
την επιστήμη και τα γράμματα, με τις 
τέχνες ακόμα και με τον αθλητισμό 
καθώς βλέπουμε στην περίπτωση του 
Μιλτιάδη Μάνου. Το άλλο θέμα αφο-
ράει οπωσδήποτε τη σύγχρονη ελλη-
νική εθνικότητα.
– Η άλλη ταινία ήταν για το χωριό Μπε-
λογιάννης, για την μοίρα τον Ελλήνων 
κατοίκων, για το πώς ήρθανε, πώς ζού-
σανε τα περασμένα χρόνια. Πήραμε 
συνεντεύξεις από τους πρώην και σημε-
ρινούς κατοίκους του χωριού, χρησιμο-
ποιήσαμε κάποια υλικά που τα περα-
σμένα χρόνια έχουμε γυρίσει εκεί στο 
σχολείο, στο νεκροταφείο, σε κάποιες 
εκδηλώσεις κτλ. και, προσπαθήσαμε να 
δείξουμε από την αρχή, δηλαδή από το 
χτίσιμο του χωριού, μέχρι σήμερα περί-
που, από πού ξεκινήσανε και πού φτά-
σανε αυτοί οι κάτοικοι και το χωριό. Το 
έργο τελειώνει με τη συνάντηση που 
γίνεται κάθε χρόνο το Μάρτη στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου κάθε χρόνο, όπως και 
φέτος, ταξιδεύουν Έλληνες της Ουγγα-

ρίας και από το χωριό Μπελογιάννης, 
για να συναντιούνται με τους επαναπα-
τρισμένους συμπατριώτες τους. Ήταν 
πολύ ενδιαφέρον και το θέμα και οι πλη-
ροφορίες που μάθαμε από τους κατοί-
κους του χωριού.
– Έχει τον ουγγρικό τίτλο Országút. 
Έχει και ελληνικό τίτλο;
– Δεν δώσαμε ελληνικό. Τον τίτλο έχω 
διαλέξει από το ποίημα του Μιχάλη 
Γκανά, που ζούσε και στο χωριό Μπελο-
γιάννης.
– Ας προσθέσουμε, για όσους δεν 
ξέρουν, πως ο γνωστός ποιητής Μιχά-
λης Γκανάς επαναπατρίστηκε το 1954 
και για τα χρόνια που πέρασε στους 
παιδικούς σταθμούς και στο χωριό, 
καθώς και για τα πρώτα βιώματα του 
επαναπατρισμού του τα περιγράφει 
στη νουβέλα του Μητριά πατρίδα. 
Το ποίημα που αναφέρεις γράφτηκε 
στη δεκαετία του ’60, στα χρόνια της 
μεγάλης μετανάστευσης, και έχει τον 
τίτλο Εθνική οδός. Δε θυμάμαι όμως 
ποια εκπομπή έχει προβάλλει το έργο. 
– Για την εκπομπή Együtt την γυρίσαμε 
και είναι ταινία 52 λεπτών μήκους. Για 
να βλέπεις μια ταινία με υποτίτλους, θα 
ήταν λίγο κουραστικό αν ήταν μεγάλου 
μήκους. Θα θέλαμε να απευθυνθούμε 
και στους Ούγγρους, για να ξέρουν τι και 
πως γίνεται.
– Στη συζήτηση στρογγυλής τρά-
πεζας που είχαμε στη διάρκεια του 
φεστιβάλ οι εκπρόσωποι που ασχο-
λούνται με πολιτιστικά θέματα των 
μειονοτήτων, έγινε ενημέρωση για 
τους στόχους και τις επιδιώξεις της 
Ομοσπονδίας των Μειονοτήτων του 
Πανεπιστημίου της πόλης Σεγκέντ, η 
οποία λειτουργεί την Βιβλιοθήκη της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς των εθνι-
κοτήτων στην ιστοσελίδα SULINET. 
Ειπώθηκε ότι τις εκπομπές αυτές πρέ-
πει να τις περάσουν στο Sulinet, για 
να γνωρίσει το ουγγρικό κοινό και 
τον πολιτισμό και τα ιστορικά γεγο-
νότα των μειονοτήτων που ζουν στην 
Ουγγαρία. Έχουμε εμείς δώσει κάτι 
τέτοιο στο Sulinet;
– Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ξεκί-
νησε τώρα τελευταία, γι’ αυτό και είχαμε 
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διοργανώσει αυτή τη συνομιλία στρογ-
γυλής τράπεζας με τη συμμετοχή των 
εκπροσώπων των μειονοτήτων και με 
τους καθηγητές που ασχολούνται με 
την εκπαίδευση και το Sulinet. Μέχρι 
τώρα στο διαδίκτυο υπάρχουν αυτά τα 
έργα που παρουσιάστηκαν στην τηλεό-
ραση, είναι στην ιστοσελίδα της ουγγρι-
κής κρατικής τηλεόρασης (www.mtv.hu/
kisebbsegi). Χρειάζεται να υπάρχει συμ-
βόλαιο μεταξύ του Sulinet και της ουγ-
γρικής κρατικής τηλεόρασης. Η πρω-
τοβουλία είναι πολύ καλή και πρέπει 
να γνωρίσουν οι Ούγγροι τα έργα που 
κάνουμε γιατί έτσι θα γνωρίσουν και τον 
πολιτισμό μας και την καθημερινότητά 
μας. Πολλοί Ούγγροι δεν ξέρουν τίποτα 
για τις μειονότητες (Ουκρανούς, Αρμένι-
ους κτλ.). Θα δούμε πόσα έργα μπορούν 
να παρουσιαστούν. Ελπίζω να προχωρή-
σουμε και σ’ αυτόν τον τομέα.
– Ο υπεύθυνος που ήταν από το 
αρχείο της ουγγρικής τηλεόρασης, 
είπε ότι μπορεί ο καθένας που χρειά-
ζεται κάτι να δανειστεί από το αρχείο 
της τηλεόρασης ύλη που προβλήθηκε 
ως τώρα. Το ελληνικό αρχείο είναι 
ξεχωριστό ή είναι μέσα στο σύνολο 
της ουγγρικής τηλεόρασης;
– Μέσα στο σύνολο της ουγγρικής τηλε-
όρασης υπάρχουν όλα τα έργα και όλες 
οι εκπομπές, από το ξεκίνημα της ουγ-
γρικής τηλεόρασης, δεν υπάρχει ξεχωρι-
στό αρχείο για της μειονότητες. Αν θέλει 
κάποιος να δανειστεί κάτι, πρέπει να 
γράψει μια αίτηση στο κεντρικό αρχείο 
της τηλεόρασης.
– Δύσκολα μπορούμε να βρούμε ένα 
έργο, αν δεν ξέρουμε τον τίτλο ή σκη-
νοθέτη, αλλά μόνο το θέμα.
– Δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά επειδή οι 
ελληνικές εκπομπές κυρίως στο Rondó 
παρουσιάζονται, εκτός από τις εκπο-
μπές των ιδιωτικών καναλιών, μπο-
ρούμε να ψάξουμε. Θέλω να σημειώσω 
ότι από τότε που ξεκίνησε το Rondó το 
1994 μέχρι το 2005 με μια πρόταση της 
πρώην Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγα-
ρίας μπορούσαμε να συνεργαστούμε με 
την τηλεόραση, και να μας αντιγράψουν 
για το αρχείο μας και για τη βιβλιο-
θήκη μας όλα τα ελληνικά κομμάτια του 

Rondó, που υπάρχουν εδώ στη βιβλιο-
θήκη, και σε βιντεοκασέτες, και νομίζω 
και σε dvd. Οπότε αρκετό υλικό υπάρχει 
για έρευνα κτλ., όμως με κάποιες συν-
θήκες, π.χ. δεν μπορούν να δανειστούν, 
μόνο για επί τόπου έρευνα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, αλλά υπάρχουν στη 
βιβλιοθήκη της αυτοδιοίκησης.
– Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να 
το ξέρει ο κόσμος, αν θέλει να δει κάτι 
δηλαδή, μπορεί να έρθει στη βιβλιο-
θήκη της αυτοδιοίκησης, και να βρει 
παλιά υλικά, ντοκουμέντα που χρειά-
ζονται.
– Δεν μπορούμε να κρατήσουμε ολόκλη-
ρες λήψεις, και να γυρίσουμε ολόκληρο 
θεατρικό έργο και να το κρατήσουμε, 
εκτός αν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, 
κάποια συνεργασία. Οπότε μόνο τα 
μονταρισμένα υπάρχουν, αλλά εγώ 
πιστεύω και αυτά είναι αρκετά βασικά 
για το αρχείο και για το μέλλον, για να 
ξέρουμε τι έχουμε στο παρελθόν μας, 
από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, 
και πού είμαστε προς το παρόν.
– Εχθές είδαμε στον κινηματογράφο 
Ουρανία ότι μερικές μειονότητες 
είχανε κάνει και τραπέζια και μπουφέ 
και δώρα.
– Ναι, επειδή κάθε δυο χρόνια οργανώ-
νεται το φεστιβάλ, και κάθε φορά άλλη 
μειονότητα είναι υπεύθυνη, θα έλεγα 
νοικοκυρά/νοικοκύρης του φεστιβάλ. 
Φέτος ήταν η Ρουμανία. Πριν δυο χρό-
νια ήταν η Βουλγαρία. Κάθε χώρα προ-
σπαθεί να δείξει κάτι από τα ήθη και τα 
έθιμά του, τα φαγητά κτλ.
– Δεν ξέρω για τα αποτελέσματα το 
φεστιβάλ.
– Η ελλανοδίκη επιτροπή ήταν τριμε-
λής, της οποίας ο πρόεδρος ήταν ο 
Almási Tamás, ένας Ούγγρος σκηνοθέ-
της από τους μεγαλύτερους. Μέλη ήταν 
ένας δημοσιογράφος από τη Ρουμανία, 
και ο Born Ádám από την τηλεόραση. Οι 
Γερμανοί, Σλοβάκοι και Κροάτες πήραν 
ξεχωριστά βραβεία, που απασχολή-
θηκαν ένα απόσπασμα της μειονότη-
τάς τους. Π.χ. οι Κροάτες γύρισαν ται-
νία για μια μικρή πόλη του Κόσοβο που 
ζούσαν Κροάτες και φύγανε για Κροα-
τία στην περίοδο του πολέμου. Η ταινία 

των Αθίγγανων έδειξε τα γεγονότα του 
Tatárszentgyörgy. Μια Πολωνέζα κέρδισε 
το δεύτερο βραβείο. Ένας καλλιτέχνης, 
Ábel τον λένε, που μένει στο Debrecen, 
παντρεύτηκε με μια Πολωνέζα, και δεί-
χνει η ταινία πώς προσαρμόστηκε στην 
Ουγγαρία, με σύγχρονο τρόπο λήψης. 
Το πρώτο βραβείο κέρδισαν οι Αθίγγα-
νοι, με τίτλο στα ελληνικά «Ο ήλιος και 
το φεγγάρι». Είναι ένα πορτραίτο για 
δυο κυρίες που έχουν εντελώς αντίθετη 
ζωή. Πολύ επιτυχημένο ήταν το φεστι-
βάλ, είχαμε πολύ κόσμο, και έχουμε όλο 
και περισσότερο κόσμο, αυτό είναι πολύ 
καλό. Μια μέρα έχουμε, και τα έργα είναι 
με υπότιτλους. Δεν έρχονται μόνο από 
τις μειονότητες να δουν το έργο, αλλά 
και από έξω. Πιστεύω και το σινεμά 
Ουρανία είναι επιβλητικό κτίριο και βρί-
σκεται σε πολύ καλό μέρος, για να μπει 
όποιος θέλει να δει το έργο. Πιστεύω 
προχωράμε σε καλό δρόμο.
– Στο Rondó δεν ασχολείσαι μόνο με 
την ελληνική εκπομπή αλλά και με τις 
άλλες μειονότητες. Θα μπορούσες και 
γι’ αυτό να μας πεις κάτι;
– Εμείς που δουλεύουμε στην τηλεόραση, 
δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με 
την μειονότητά μας, γιατί δεν θα είχε 
αρκετή δουλειά. Κι εγώ ασχολούμαι και 
με τους Βούλγαρους, και με τους Ουκρα-
νούς, τώρα κυρίως που δεν μπορούμε 
να δουλέψουμε με εξωτερικούς συνερ-
γάτες, πρέπει να τους αντικαταστή-
σουμε εμείς. Οπότε είμαι και η υπεύθυνη 
συντάκτρια της θεματικής εκπομπής του 
Rondó, δηλαδή κάθε μήνα στη θεματική 
εκπομπή πρέπει να αντιληφθώ τις συνό-
ψεις από τους συνεργάτες, τι και πώς θα 
κάνουμε, οπότε έχω λίγο περισσότερη 
δουλειά. Συνεργάζομαι και με τους Σέρ-
βους, είναι μια βοηθητική συνεργασία με 
τους υπότιτλους, και σε άλλες εκπομπές. 
Εμείς είμαστε σ’ αυτή τη σύνταξη περί-
που 23 άτομα, που δουλεύουμε όχι στη 
Βουδαπέστη, αλλά και στις επαρχιακές 
πόλεις (Szeged, Pécs κτλ.) και όλοι όπου 
μπορούμε βοηθάμε και συνεργαζόμαστε. 
– Ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι 
καλή επιτυχία και στο μέλλον.

Ευαγγελία Τσαρούχα
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Η επιστολή της Ζιζής Μακρή με την αφορμή της φιλανθρωπικής 
βραδιάς για τον Οίκο Ελληνισμού

Αγαπητοί σύντροφοι,

Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ, λόγω υγείας να είμαι παρόν 
σε μια τόσο σημαντική στιγμή. Για μένα ιδιαίτερα, έχοντας 
υπόψη πόσο περήφανος και ευτυχισμένος θα ‘τανε ο Μέμος. 
Μετά από τόσες απογοητεύσεις που του προκάλεσαν τα 
γεγονότα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έφυγε πικρα-
μένος, ναι, αλλά στο βάθος ήσυχος και περήφανος ξέροντας 
ότι ήταν πάντα συνεπής στις ιδέες του. Εγώ, όμως, σύντρο-
φοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη διαπιστώνοντας πόσο 
εσείς, τα παιδιά μας, δεν μας ξεχάσατε. Ο καθένας από εσάς 
έκανε την ζωή του τελείως διαφορετική από την δικιά μας. 
Έχετε άλλα όνειρα, άλλες δυσκολίες να αντιμετωπίσετε, και 
όμως κρατάτε μέσα σας την χρυσή αυτή κλωστή την μνήμης 
που δείχνει ότι στην ιστορία τίποτα δεν πεθαίνει, τίποτα δεν 
πάει χαμένο.

Σας φιλώ όλους και σας ευχαριστώ

Ζιζή Μακρή

KÖSZÖNJÜK!
A Ferencvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretne köszönetet mon-
dani minden résztvevőnek, akik jótékonysági céllal vállalták a Görögség Házáért című rendezvé-
nyen a fellépést és az első felkérésünkre azonnal vállalták a szereplést. A táncegyütteseknek: 
Helidonaki, Iliosz, Ellinizmosz, az énnekkaroknak: Kariatidák, Romiosini, a zenekaroknak: 
Sirtos, Orpheus, Palio Buzuki, a támogatóknak: Psarogiannis Thomas (Woodoo Üzlet-
ház), Golecas Jorgos ( Axia Úri Divat), Kirou Aristotelis (Tely’s Hair), Hristodoulou Hrisoula 
(Curves Fittness), Nagy Tibor (Apollon Travel), Szkevisz Theodorosz (Theo Tours), 
Hadzijanisz Hrisztosz (Csősztorony-Grillterasz Étterem), Mokalisz Jorgosz (Torony Étte-
rem), Nitsios Vasilis (Vasilis Büfé), Papasné Horgasi Katalin (ajándékcsomag), Ismeretlen 
felajánló  a Helidonáki táncegyüttesből – (ajándákcsomag), Pintér Károlynak, aki egy Akro-
poliszról készült festményt ajánlott fel árverezés céljából. Köszönjük mindazoknak, akik meg-
jelenésükkel, belépőjegy, tombola vásárlással – több fellépő volt, akik megvásárolták a belépő-
jegyet- támogatták célunkat. Az adományozóknak: Zoi Tilinszi Karanthata, Bakerdzi család, 
Vlahopulosz Grigorisz, Theoharidisz család, Pálfi  Gyula (Érdi görög közösség), Arvanitidisz 
család, Ajannidisz Pandelisz, Gercsu Mária, Krzman Tekla, Kirou Iliász, Gercsos Gerasimos, 
Nitsios Vasilis, Kirou Anasztaszioszné, a segítőinknek: Trokán Nóra, Vengrinyák Edit, akik 
levezették a műsort, Kollár Gábor, aki a hangtechnikát biztosította, Kirou Iliászné Mária, 
Vincz Glória, Hadzijaniszné Töröcsik Judit.
Az est folyamán 515 000 Ft gyűlt össze, amit a Görögség Háza Alapítvány számlájára fi zet-
tünk be.

M.A.
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A Görögség Háza javára szerveztek 
jótékonysági estet április 10-én, 

szombaton a IX. kerületi Ferencvárosi 
Művelődési Központban. Az est kere-
tein belül adták át a Görögségért Díjat. 
A Görögség Háza Alapítványt 2002-ben 
hozták létre magyarországi görög vál-
lalkozók, azzal a céllal, hogy az össze-
gyűjtött pénzből a görög kisebbség szá-
mára felépüljön egy művelődési központ. 
A Görögség Házára fordítandó összeg 
nagyrészt a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata MOL részvé-
nyeinek eladásából, az önkormányzati 
vezetők fel nem vett tiszteletdíjából, vala-
mint különböző adományokból szár-
mazik. A Ferencvárosi Művelődési Köz-
pontban megrendezett est célja is az 
adománygyűjtés volt: a 300 forintos belé-
pők és a tombolajegyek árából össze-
gyűlt félmillió forint a ház létrejöttét 
támogatja. Az országos önkormányzat 
néhány hónapja vásárolta meg a IX. kerü-
leti József Attila-lakótelepen lévő, egy-
kori Pest-Buda mozi épületét, amelynek 
felújítási munkálatai már zajlanak. Vár-

hatóan 2011 májusában adják át az épü-
letet, amely az est díszvendége, Németh 
Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályának 
főigazgatója szerint egy igazi közösségi 
térré válhat majd, amely nem csak a hazai 
görögség, de Magyarország és a kerü-
let számára is előrelépést jelent. Az épü-
letben helyet kap majd a görög iskola, 
könyvtár, kutatóközpont, így egy olyan 
kulturális központ jön létre, amellyel a 
görögség – a legtöbb más kisebbséggel 
ellentétben – még nem rendelkezik. Az 
est keretein belül idén adták át első ízben 
a Görögségért Díjat, mellyel olyan szemé-
lyek munkásságát ismerik el, akik sokat 
tettek a magyarországi görögségért, a 
hazai görög kultúra és közélet fejlődésé-
ért. Az országos önkormányzat testülete 
egyhangúlag döntött úgy, hogy a díjat 
Makrisz Agamemnon, 1993-ban elhunyt 
szobrászművész kapja. A Görögországban 
született művész 1950-ben jött Magyar-
országra. Képzőművészeti kormánybiz-
tos, majd a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége választmányi 

tagja volt. Több kitüntetése mellett 1978-
ban Kossuth-díjjal jutalmazták. Művésze-
tére a klasszikus görög hagyomány és a 
modern törekvések ötvözése jellemző, 
nagy hatással volt rá a kubizmus. Clio 
Makri, a művész lánya Athénból utazott 
Budapestre, hogy átvehesse a posztu-
musz díjat, melyet Koranisz Laokratisz, a 
Magyarországi Görögök Országos Önkor-
mányzatának elnöke adott át. Az elisme-
rés átadója elmondta, hogy a díjat április 
7. alkalmából adják, mert 1948-ban ezen 
a napon érkezett Magyarországra az első 
görög gyermekcsoport, akik a befogadó 
nemzet támogatásával itt telepedtek le. 
A tervek szerint a művész egyik szobrát, 
a Nemzeti Galériában található minden 
áldozat emlékére készített emlékművet 
a Görögség Háza előtt fogják elhelyezni. 
A szobor a leírás szerint tisztelettel adó-
zik mindenkinek, aki távol a hazájától halt 
meg. „Úgy gondoltuk, hogy ez legyen az 
itteni görögség emlékműve” – mondta 
Koranisz Laokratisz.

P. D.

Jótékonysági est a Görögség Házáért
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Μύδρος
• Παρασκευή 4 Ιουνίου ώρα: 19.00 στο Budaörs, 

Szabadság út 26. Εορτασμός γενεθλίων της 
χορευτικής ομάδας «Ελληνισμός»

• Κυριακή 6 Ιουνίου ώρα: 15.30, Bp XIIIο διαμ.
μπροστά απ’την εκκλησία της οδού Babér. 
«Φεστιβάλ Εθνοτήτων» του Angyalföld.

• Παρασκευή 18 Ιουνίου ώρα: 20.00, στο Ζορμπά 
Bp VΙο διαμ., Podmaniczky u.18.

• Σάββατο 19 Ιουνίου ώρα: 19.00, Petőfi  Csarnok 
XVIο διαμ., Zichy Mihály út 14.

Αθηνά Παπαδημητρίου
• Τετάρτη 9 Ιουνίου ώρα: 19.00,στο βιβλιοπωλείο 

«Αλεξάνδρα»’ Bp VIο διαμ. Nyugati tér. «Ανθρώ-
πινο άγγιγμα» πρόγραμμα με συζήτηση.

• 3,4,5,6&7 Ιουνίου ώρα: 19.00, «Abigél» στο θέα-
τρο Thália, BpVIο διαμ.Nagymező u. 22-24 

• 13 Ιουνίου Lábatlan, 19:00 „Λάτιν άγγιγμα”  
• 24 & 25 Ιουνίου ώρα: 19.00 Szigetszentmiklós, 

στο Θέατρο Sziget: μιούζικαλ «Τροία»
• 26 Ιουνίου ώρα: 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Érd: «Τραγούδια ουγγρικών μιούζικαλ»
Kollonay Zoltán πιανίστας
• Κάθε Τετάρτη του Ιουνίου στο Δημαρχείο του  

Hévíz στις 20.00: Coffe Band & Zoltán Kollonay 
ιρλανδέζικη μουσική

• Κάθε Πέμπτη ώρα: 19:00 στο Zalakaros, Új 
Templom. Πρόγραμμα: Αϊντα,Τέσσερις Επο-
χές,Μαγεμένος Αυλός,Ουγγρική Φαντασία τα 
ομορφότερα κομμάτια σε 50 λεπτά.

• Σάββατο 19 Ιουνίου, ώρα: 21.00, Nagyatád, 
Βραδυά των Μουσείων, ιρλανδέζικη μουσική

Άμμος
• Παρασκευή 4 Ιουνίου, ώρα: 19.00 στο Budaörs
Παλιό Μπουζούκι
• Παρασκευή 4 Ιουνίου,ώρα: 19.00 στο Budaörs, 

Szabadság út 26.
• Σάββατο 19 Ιουνίου, 15.00-24.00 στο Budaörs, 

Templom tér: Ελληνογερμανική Συνάντηση 
«Γεύσεις και τραγούδια»

• 26 Ιουνίου, Σλοβακία στο Kisújfalu ώρα:19.00
Cosombolis
• 4 Ιουνίου Nagykanizsa, ώρα: 19.00 Kanizsa Pláza
• 4 Ιουνίου Oroszlány, ώρα: 11.00 στο Δημ.Σχο-

λείο József Attila
• 5 Ιουνίου στο Szolnok, ώρα: 10.30  Helikopter 

Bázis
• 5 Ιουνίου Szekszárd, ώρα: 15.00 
• 5 Ιουνίου στο Kecskemét, ώρα: 20.00,Petőfi 

városi Rönk Nap
• 5 Ιουνίου στο Tokaj, ώρα: 24:00,Tutajos Beach

Πύργος
• Τρίτη 1 Ιουνίου, Fertőszentmiklós
• Σάββατο 19 Ιουνίου, Nyíregyháza
• Κυριακή 20 Ιουνίου ώρα: 18.00, Χορευτικό 

Γκαλά για το κλείσιμο της χρονιάς στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του Μπελογιάννη

• Παρασκευή 25 Ιουνίου, Gödöllő
• Κυριακή 27 Ιουνίου, Nagykovácsi
Ζευς
• Κάθε Κυριακή του Ιουνίου ώρα:13.00  στο „Γυρά-

δικο” Bp IIIο διαμ. Királyok útja Pünkösdfürdő 
sarok.

• 19 Ιουνίου, Nyíregyháza, Βραδυά Μουσείων
Τζώρτζωγλου Γεώργιος & Balkán Fanatik
• 19 Ιουνίου στο Érd,ώρα: 19.00, Πρώτο Φεστιβάλ 
• 23 Ιουνίου ώρα:19.00 στο MÜPA

ΧΟΡΟΣ
Χελιδονάκι
• Σάββατο 4 Ιουνίου στο Budaörs, Szabadság út 

26.
Ελληνισμός
• Παρασκευή 4 Ιουνίου ώρα:19.00 στο  Budaörs, 

Szabadság út 26. Εορτασμός γενεθλίων της 
χορευτικής ομάδας «Ελληνισμός»

• Σάββατο 12 Ιουνίου 14.00-15.00, Bp IIο διαμ. 
Millenáris park.

• Σάββατο 19 Ιουνίου ώρα: 15.00 στο Budaörs, 
Templom tér

• 26 Ιουνίου στη Σλοβακία, Kisújfalu 
Ήλιος
• Κυριακή 6 Ιουνίου ώρα: 16.00, Bp XIIIο διαμ. 

μπροστά απ’την εκκλησία της οδού Babér. 
«Φεστιβάλ Εθνοτήτων» του Angyalföld.

Φεγγάρι
• Σάββατο 19 Ιουνίου, Nyíregyháza

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
• Παρεκκλήσι Αγίων Ιεροθέου & Στεφάνου,Ουγ-

γρική Εξαρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
της Κων/λης, Bp. V. Váci u.55. 1ος όροφος 

   www.patriarchatus.hu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Επικοινωνία

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

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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ház Budapest VI. kerület, Nyugati tér. „Emberi 
érintés” Beszélgető műsor.

• Június 03, csütörtök 04, péntek 05, szombat 
06, vasárnap 19:00 h.  „Abigél” Thália Színház 
Budapest VI. kerület, Nagymező utca 22-24 

• Június 13. Lábatlan, 19:00 „Latin érintés”  
• Június 24. csütörtök, 25. péntek 19:00 

Szigetszentmiklós, Szigetszínház „Trója” musi-
cal 

• Június 26. Érd, 19:00 Művelődési ház „Magyar 
musical dalok”

Pyrgos
• Június 01. kedd Fertőszentmiklós
• Június 19. szombat Nyíregyháza
• Június 20. vasárnap 18:00 h. Beloiannis, Műve-

lődési Ház Évzáró Táncgála.
• Június 25. péntek Gödöllő
• Június 27. vasárnap Nagykovácsi
Ammos
• Június 04.péntek 19:00 h. Budaörs

Tánc
Ellinizmos
• Június 4. Budaörs, az Ellinismos 10. éves jubi-

leumi ünnepe
• Június 12. szombat 14:00-15:00 h. Budapest II. 

kerület, Millenáris park.
• Június 19. szombat 15:00 h. Budaörs, Temp-

lom tér
• Június 26. Szlovákia, Kisújfalu 
Helidonaki
• Június 4. szombat Budaörs, Szabadság út 26.
Ilios
• Június 6.vasárnap 16:00 h. Angyalföldi Nem-

zetiségi Fesztivál Budapest XIII. kerület, Babér 
utcai templom előtt.

Fengari
• Június 19. szombat Nyíregyháza

Egyház
•  A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 

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

Zene
Mydros
• Június 4. péntek 19:00 h. Budaörs, Szabad-

ság út 26. Ellinizmos tánccsoport születésnapi 
ünnepsége.

• Június 6 vasárnap 15:30 h. Budapest XIII. kerü-
let, Babér utcai templom előtt. Angyalföldi 
Nemzetiségi Fesztivál.

• Június 18. péntek 20:00 h. Zorbas Budapest VI. 
kerület, Podmaniczky utca 18.

• Június 19. szombat 19:00 h. Petőfi  Csarnok 
XVI. Kerület, Zichy Mihály út 14.

Maskarades
• Június 4. Óbuda, III. kerület 10:00 h-tól Főtéri 

Általános Iskola Napja
Palio Buzuki
• Június 4. péntek 19:00 Budaörs, Szabadság út 

26.
• Június 19. szombat 15:00-24:00 h. Budaörs, 

Templom tér. Német és Görög találkozó „Ízek 
és dallamok”

• Június 26. Szlovákia, Kisújfalu 19:00 h.
Stefanidu Janula és zenekara
• Június 4 szombat 19:00 h. Kőbányai Szabad-

idő Központ Budapest X. kerület, Előd utca
• Június 26. szombat19:00 h. Albertirsa Erzsébet 

tér Katolikus templommal szemben
Kollonay Zoltán zongoraművész.
• Május minden szerdán Hévíz Városháza, 20:00 

h. Coffe Band & Zoltán Kollonay Ír koncert
• Minden csütörtökön 19:00 Zalakaros, Új 

Templom. Műsoron: Aida, Négy évszak, 
Varázsfuvola, Magyar Fantázia legszebb rész-
letek 50 percben.

• Június 19. Szombat 21:00 Nagyatád, Múzeu-
mok Éjszakája Ír koncert  

Cosombolis
• Június 04. Nagykanizsa, 19:00 h. Kanizsa Pláza
• Június 04.Oroszlány, 11:00 h. József Attila 

Általános Iskola
• Június 05. Szolnok, 10:30 h. Helikopter Bázis
• Június 05. Szekszárd, 15:00 h.
• Június 05. Kecskemét, 20:00 h. Petőfi  városi 

Rönk Nap
• Június 05. Tokaj, 24:00 h. Tutajos Beach
ZEUS
• Május minden vasárnap 13:00 h. „GIRÁDIKO” 

Budapest III. kerület, Királyok útja Pünkösd-
fürdő sarok.

• Június 19. Nyíregyháza, Múzeumok Éjszakája
Papadimitriu Athina
• Június 09. szerda 19:00 h. Alexandra Könyves-

MAGYAR NYELVŰ PROGRAMAJÁNLÓ
2010.  JÚNIUS

Kapcsolattartó

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

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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«Aστειατόριο»

Ο δάσκαλος στον μαθητή: 
- Γιατί η έκθεσή σου με θέμα το „γάλα” είναι τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο 
να γράψεις;
- Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο...!

Ποιες 3 λεξούλες έρχονται στο μυαλό ενός άντρα όταν βλέπει μια ρομαντική 
σκηνή στο σινεμά; 
Πιάσε το ποπ-κορν.

Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο και θέριζαν. Ξαφνικά περνούν από πάνω τους δύο Μιράζ 2000 (αεροπλάνα). 
Λέει ο ένας: 
- Το είδες; 
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος. 
- Μιράζ 2000!
Σιγά μη μοιράζει και πεντοχίλιαρα, απαντά ο άλλος.

Πολιτιστική ατζέντα

Ευρήματα από την αρχαιότερη κατοικία στην Ελλάδα και ίσως 
στην Ευρώπη

Η ράκλειο- Γεωφυσικές έρευνες στο 
λόφο της Κεφαλάς στην Κνωσό 

αποκάλυψαν ευρήματα από την αρχαι-
ότερη αγροτική κατοικία στην Ελλάδα 
και ίσως στην Ευρώπη, η οποία χρονο-
λογείται μεταξύ 7000 και 6400 π.Χ. Τη 
σημαντική αυτή ανακάλυψη παρουσί-
ασε η διευθύντρια της Βρετανικής Σχο-
λής στην Αθήνα και καθηγήτρια πανε-
πιστημίου κα Κάθριν Μόργκαν στην 
ετήσια ανοιχτή συνάντηση της Σχολής 
στο κτίριο της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Η ανακάλυψη έγινε με τη χρήση υψη-
λής τεχνολογίας ραντάρ και σε συνεργα-
σία με Ολλανδούς επιστήμονες σε έρευ-
νες που διεξάγονταν από τον Μάιο του 
2009 για την χαρτογράφηση και οπτικο-
ποίηση αρχαιολογικών και γεωλογικών 
ιζημάτων στην περιοχή της Κνωσού. Στο 
πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού της 
Βρετανικής Σχολής, η οποία δραστηριο-
ποιείται στην χώρα μας από το 1900, η κα 
Μόργκαν παρουσίασε ακόμα την πορεία 
αντίστοιχων ερευνών στην νησίδα Κέρος 
των Κυκλάδων και συγκεκριμένα στον 
οικισμό Δασκάλιο ο οποίος ήταν σημα-
ντικός οικισμός κατά την πρώιμη εποχή 

του Χαλκού, στον Κάβο της Κέρκυρας, την 
Θεσσαλία τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. 
Αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση της κας 
Μόργκαν ότι βάση των αρχαιολογικών 
ερευνών της σχολής στην Αίγινα, λόγω 
των φυσικών πόρων, και των εμπορικών 
δυνατοτήτων του νησιού, άνθιζε η κατα-
σκευή πήλινων αγγείων από την εποχή 
του χαλκού μέχρι και την δεκαετία του 
1960, ενώ σήμερα μόνο μία οικογένεια 
εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την παρά-
δοση των πέντε χιλιετιών. Επίσημος προ-
σκεκλημένος της συνάντησης της Βρετα-
νικής σχολής ήταν ο ομότιμος καθηγητής 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου κ. Ρόμπιν Κόρμακ ο οποίος 
αναφέρθηκε στην επιρροή του Βυζαντίου 
στην κληρονομιά της Βρετανικής αυτο-
κρατορίας μέσα από το έργο σημαντι-
κών βρετανών αρχιτεκτόνων. Συγκεκρι-
μένα, αναφέρθηκε στον Γουόλτερ Σάικς, 
ο οποίος εργάστηκε από το 1906 έως 
το 1911 για την Βρετανική Σχολή στην 
Αθήνα και συμμετείχε σε αρχαιολογικές 
ανασκαφές και συντηρήσεις αρχαίων 
και βυζαντινών μνημείων στη χώρα μας. 
Ο Σάικς ήταν ένας από τους σχεδιαστές 

της πόλης του Νέου Δελχί και επηρεά-
στηκε ιδιαίτερα από την βυζαντινή αρχι-
τεκτονική και από την εμπειρία του στην 
Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. 
Κόρμακ στους Ρόμπερτ Βάις Σούλτς και 
τον συμφοιτητή και μετέπειτα συνεργάτη 
του Σιντνεϊ Μπάρνσλεϊ, οι οποίοι ήρθαν 
με υποτροφία στην Ελλάδα για Βυζαντι-
νές σπουδές. Ο Σούλτς, βαθύτατα επη-
ρεασμένος από τις σπουδές του στην 
Ελλάδα, φαίνεται ότι έχτισε τον Καθε-
δρικό ναό του Χαρτούμ στο Σουδάν, στα 
πρότυπα του Αγ. Δημητρίου της Θεσσα-
λονίκης, το οποίο ήταν και το σημαντικό-
τερο έργο του.

(http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2
&ct=4&artId=316957&dt=25/02/2010)

Ώρα χαλάρωσης
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Όλος ο κόσμος ... μια Ελλάδα

Ως αποτέλεσμα των μειονοτικών 
εκλογών του 2006, 14 επαρχια-

κές ελληνικές αυτοδιοικήσεις συνέχι-
σαν ή ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 
στην Ουγγαρία. Διάφορες κοινότητες, 
μακριά από τη Βουδαπέστη προσπα-
θούν να διαφυλάξουν παραδόσεις και 
έθιμα με καρδιά και ψυχή. Η παρούσα 
σειρά συνεντεύξεων ξεκίνησε με 
σκοπό να γνωριστούμε καλύτερα 
μεταξύ μας εμείς οι Έλληνες, ζώντας σε 
διάφορα σημεία της Ουγγαρίας – είτε 
στην πρωτεύουσα είτε στην επαρχία.
Κάθε μήνα θα σας γνωρίζουμε από μία 
ελληνική μειονοτική αυτοδιοίκηση της 
επαρχίας.
Έβδομός μου συνομιλητής ήταν ο Δρ. 
Διαγόρας Σταυρίδης, πρόεδρος της 
Μειονοτικής Αυτοδιοίκησης Ελλή-
νων της πόλης Gödöllő. Μιλήσαμε για 
θέματα παρελθόντος, παρόντος, μέλ-
λοντος, για τις αρχές και το σήμερα. 
Aυτή τη φορά θα επισκεφτούμε το 
Gödöllő, που βρίσκεται σε απόσταση 
μόλις 30 χιλιομέτρων από τη Βουδα-
πέστη.
Οι Έλληνες της πόλης είναι σε μια 
τυχερή θέση σε ότι αφορά τις δυνα-
τότητες για να συμμετάσχουν σε διά-
φορες ελληνικές εκδηλώσεις: αφενός 
τους χωρίζει μικρή μόνο απόσταση 
από την πρωτεύουσα, αφετέρου στον 
δήμο λειτουργεί και ελληνική μειονο-
τική αυτοδιοίκηση. Για το πόσο πλεο-
νεκτική είναι αυτή η θέση στην πραγ-
ματικότητα και το πώς επιδρά στις 

τοπικές εκδηλώσεις θα επανέλθουμε 
πιο κάτω. Κατ’αρχήν,πόσοι Έλληνες 
κατοικούν στην πόλη Gödöllő;
Δυστυχώς είμαστε όλο και λιγότεροι, 
γιατί όπως και στις άλλες κοινότητες της 
επαρχίας ο ελληνισμός αφομοιώνεται. 
Κατά τους περασμένους αιώνες πάντα 
ζούσαν Έλληνες στην πόλη, αλλά οι σημε-
ρινοί εγκαταστάθηκαν τη δεκαετία του 
1970, ερχόμενοι κυρίως από τη Βουδαπέ-
στη, αλλά και από την Ελλάδα. Εγώ και η 
οικογένειά μου ήρθαμε στα μέσα του ’70 
με σκοπό την αναζήτηση εργασίας.
Από πότε λειτουργεί ελληνική αυτοδι-
οίκηση στο Gödöllő;
Η Μειονοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
Gödöllő ιδρύθηκε το 2002, δηλαδή τώρα 
περνάμε τη δεύτερη τετραετία λειτουρ-
γίας. Ο ίδιος εκτελώ χρέη προέδρου 
από την αρχή. Κατά την πρώτη τετρα-
ετία ήμουν μέλος και του σώματος της 
Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας, 
ενώ είμαι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού-
Κυπριακού-Ουγγρικού Συνδέσμου Φιλίας. 
Στο σώμα της τοπικής ελληνικής αυτοδι-
οίκησης αντιπρόεδρος είναι η Φωτεινή 
Μπεκιάρη, μέλη είναι οι δρ. Αλεξάν-
δρα Σταυρίδου, Ανίτα Μπεκιάρη και Dr. 
Sztavridisz Diagoraszné.
Υπήρχε καμία ελληνική οργάνωση στο 
Gödöllő πριν από το 2002; 
Όχι, καμία, γι’αυτό και υπήρξε σημαντικό 
ορόσημο η ίδρυση της Αυτοδιοίκησης το 
2002. Έτσι μας δόθηκαν πολλές δυνα-
τότητες να ‘‚ζήσουμε την Ελληνικότητά 
μας’’.
Στον πρόλογο αναφέρθηκα στην 
τυχερή θέση του Gödöllő που βρίσκε-
ται αρκετά κοντά στην πρωτεύουσα. 
Προφανώς αυτό έχει πολλά πλεονε-
κτήματα.
Σίγουρα είμαστε σε καλή θέση όταν πρό-
κειται να συμμετέχουμε σε ελληνικές 
εκδηλώσεις στη Βουδαπέστη, γιατί δεν 
χρειάζεται να ταξιδεύουμε εκατοντάδες 
χιλιόμετρα. Λαμβάνουμε τακτικά μέρος 
σ’αυτές, παράλληλα όμως διοργανώ-
νουμε και δικές μας εκδηλώσεις.

Ποιες εκδηλώσεις μπορείτε να αναφέ-
ρετε από τα περασμένα 8 χρόνια της 
Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Gödöllő;
Κατά την πρώτη τετραετία (2002-2006) 
διοργανώναμε βραδιές και για τις δύο 
μεγάλες εθνικές γιορτές μας, τιμήσαμε τις 
επετείους της 25ης Μαρτίου και της 28ης 
Οκτωβρίου, το πρόγραμμα των οποίων 
περιλάμβανε παρουσιάσεις ιστορικών 
γεγονότων, ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς, ελληνικά γεύματα και φυσικά 
ζωντανή ελληνική μουσική. Είχαμε και 
διάφορες εκδηλώσεις, στις οποίες περι-
μέναμε όσους ενδιαφέρονταν να μάθουν 
τα βασικά βήματα των ελληνικών χορών 
μέσα στα πλαίσια μουσικοχορευτικών 
βραδιών. Διοργανώσαμε επίσης και 
εκδρομές στην Ελλάδα με προορισμό 
κυρίως τη Χαλκιδική. Ήταν καταπληκτι-
κές, πηγαίναμε συνήθως με 45-50 άτομα, 
και επισκεφτήκαμε τα Μετέωρα, τη Θεσ-
σαλονίκη. Όλοι περάσαμε θαυμάσια.
Κάνετε εκδρομές και στο εσωτερικό 
της Ουγγαρίας;
Εμείς οι ίδιοι δεν οργανώνουμε εσωτε-
ρικά ταξίδια, αλλά όταν μας προσκα-
λούν οι άλλες ελληνικές αυτοδιοικήσεις 
να πάρουμε μέρος σε τέτοια δεχόμαστε 
ευχαρίστως την πρόσλκηση. Έτσι για 
παράδειγμα έχουμε επισκεφθεί τις πόλεις 
Pécs, Eger, Βιέννη, ενώ είμαστε τακτικά 
παρόντες στο πανηγύρι του δήμου Μπε-
λογιάννη κάθε Αύγουστο.
Είπατε ότι ο εορτασμός των δύο μεγά-
λων εθνικών επετείων πραγματοποι-
ήθηκαν κατά την πρώτη τετραετία. 
Ποιά είναι η κατάσταση τώρα;
Στην παρούσα τετραετία μόνο την 28η 
Οκτωβρίου γιορτάζουμε τοπικά. Η περ-

VIDÉKEN - ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
της Miliosz Nikolett
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σινή εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο  
Erzsébet Hotel στις 3 Οκτωβρίου 2009, 
είχε τεράστια επιτυχία, ούτε που φαντα-
ζόμασταν ότι θα ερχόταν τόσο πολύς 
κόσμος. Παρουσιάστηκαν το χορευ-
τικό Χελιδονάκι και το μουσικό σχήμα 
Μύδρος, είχε και ελληνική κουζίνα. 
Ήρθαν τόσοι ενδιαφερόμενοι, που δεν 
χώρεσαν στην αίθουσα, πολλοί στέκο-
νταν και έξω στο δρόμο. Λόγω της μεγά-
λης επιτυχίας φέτος θα οργανώσουμε 
ξανά τον εορτασμό αυτό, ο οποίος θα 
λάβει χώρα και πάλι στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ξενοδοχείου Erzsébet, στις 
16 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 7 μ.μ. Την 
ζωντανή μουσική θα θέλαμε να την ανα-
λάβει ο Μύδρος, ενώ φέτος σκοπεύουμε 
να εμπλουτίσουμε το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα με κάτι καινούριο, με παράσταση 
τσιφτετέλι. 
Όταν μιλάμε για την έπαυλη των 
Grassalkovich στο Gödöllő, ο νούς μας 
πάει κατευθείαν στη βασίλισσα Ελισά-
βετ, τη γνωστή Sissi. Όμως το κτίριο 
και το κτήμα σχετίζεται άμεσα και με 
τον Ελληνισμό: το 1850 τα αγόρασε 
ο βαρώνος Γεώργιος Σίνας, και λίγο 
αργότερα ο γιός του, Σίμων το πού-
λησε σε μια βέλγικη τράπεζα. Αν δεν 
κάνω λάθος, πριν από 7 χρόνια πραγ-
ματοποιήθηκε μεγαλειώδης έκθεση 
σχετικά με τους Σίνα.
Ναι. Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώ-
σεις μας τα περασμένα 8 χρόνια ήταν η 
πραγματοποίηση της έκθεσης με τίτλο 
«Ο χρυσός άνθρωπος – Ο Έλληνας κυρί-
αρχος της έπαυλης του Gödöllő Γεώργιος 
Σίνας και ο γιός του Σίμων Σίνας» το 2003 
στο Μουσείο του Gödöllő. Τα εγκαίνια, 
μαζί με τον εορτασμό της ελληνικής εθνι-
κής γιορτής παράλληλα, τίμησαν πολλοί 
με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο 
γενικός γραμματέας της Ελληνικής Πρε-
σβείας, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, και ο Μητροπολίτης κκ. Μιχαήλ 
Στάικος, που είχα την ευκαιρία να τον 
ξεναγήσω στην πόλη και στην έπαυλη. 
Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη με 500 επισκέπτες απ’όλη τη χώρα 
και ξεχωριστά πούλμαν πχ. από το δήμο 
Μπελογιάνη και τη Βουδαπέστη.
Πόσο συχνά επισκέπτονται οι κάτοι-

κοι της πρωτεύουσας τα δρώμενα στο 
Gödöllő;
Εξαρτάται. Ενώ η πόλη μας είναι πραγ-
ματικά κοντά στη Βουδαπέστη – η πρό-
σβαση στο Gödöllő είναι εύκολη με τον 
προαστιακό σιδηρόδρομο(HÉV) από την 
πρωτεύουσα – όμως στις εκδηλώσεις μας 
γενικά είναι παρόντες ελάχιστοι Βουδα-
πεστιανοί. 
Ποιες άλλες εθνικότητες υπάρχουν 
στο Gödöllő;
Στην πόλη μας υπάρχουν συνολικά 5 
μειονοτικές αυτοδιοικήσεις: γερμανική, 
ελληνική, πολωνική, ρουθηνική και τσιγ-
γάνικη.
Διοργανώνετε κοινές εκδηλώσεις 
μ’αυτούς;
Έως τώρα, δυστυχώς όχι. Εγώ προσω-
πικά πήρα πρωτοβουλίες για να πραγ-
ματοποιηθεί μια ημέρα των μειονοτή-
των, προς το παρόν όμως αυτό είναι εν 
αναμονή. Σκοπεύουμε να κάνουμε  μια 
ολοήμερη εκδήλωση, στην οποία θα συμ-
μετέχουν και οι πέντε εθνικότητες με 
καλλιτεχνικά προγράμματα, παρουσίαση 
και διδασκαλία χορών,εθνικές σπεσια-
λιτέ. Ελπίζω κάποτε να πραγματοποιηθεί 
και αυτό. Πάντα παίρνουμε μέρος όμως 
στις εκδηλώσεις των άλλων.
Πώς αντιμετωπίζει ο δήμος την Μει-
ονοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
Gödöllő; 
Ο Δήμος της πόλης Gödöllő μας υπο-
στηρίζει πολύ, τόσο στα γραφειοκρα-
τικά θέματα όσο και στη διαφήμιση των 
εκδηλώσεών μας, στην εκτύπωση εντύ-
πων, κ.ά. Μας βοηθάει να εμφανιστούν οι 
προσκλήσεις των εκδηλώσεών μας στις 
τοπικές εφημερίδες. Το ξενοδοχείο όπου 
γίνονται συνήθως επίσης τις διαφημί-
ζει. Φυσικά αξιοποιούμε και τις δυνατό-
τητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο, 
καθώς οι προσκλήσεις μας αποστέλλο-
νται στην Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγα-
ρίας και στις υπόλοιπες ελληνικές αυτοδι-
οικήσεις της επαρχίας. Θα θέλαμε να μας 
τιμήσουν με την παρουσία τους όλο και 
περισσότεροι.
Ποιά είναι η σχέση σας με τα ΜΜΕ;
Όπως είπα, μερικές τοπικές εφημερί-
δες βοηθούν τις εκδηλώσεις μας δίνο-
ντας μεγαλύτερη δημοσιότητα σ’αυτές, 

αλλά με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι 
δυστυχώς δεν διαθέτουμε στενή συνερ-
γασία. Ήταν όμως ευχάριστη εμπειρία 
να παρουσιαστούμε πριν από 2 χρόνια 
στο κρατικό ραδιοφωνικό κανάλι Petőfi 
Rádió, όπου μέσα στα πλαίσια της ‘Ελλη-
νικής Εβδομάδας’ μαζί με την κόρη μου 
ετοιμάσαμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε 
εμάς τους Έλληνες, γεμάτη ελληνική μου-
σική και συζητήσεις. 
Πώς είναι η θρησκευτική ζωή στο 
Gödöllő; Υπάρχει μήπως ορθόδοξη 
εκκλησία;
Δυστυχώς δεν υπάρχει ορθόδοξη εκκλη-
σία στην πόλη μας, αλλά η Βουδαπέστη 
ευτυχώς είναι κοντά. 
Τι προτείνετε, πώς να κλείσουμε τη 

συζήτηση αυτή;
Να πούμε ότι σας περιμένουμε όλους στο 
Gödöllő με πολλή αγάπη, ελάτε να επι-
σκεφτείτε τις εκδηλώσεις μας, το ξανα-
λέω ότι στις 16 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. θα 
πραγματοποιηθεί η μεγάλη μας γιορτή. 
Με πολλή αγάπη σας περιμένουμε όλους. 
Και μην ξεχνάτε: είναι κοντά το Gödöllő!
Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση!

Az interjú magyar nyelven is olvasható a 
www.ellinismos.hu oldalon.

NÉVJEGY-  ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

Ελληνική Μειονοτική Αυτοδιοίκηση 
Gödöllő
Διεύθυνση:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Τηλέφωνο: 06 70 219 38 38   
E-mail:
sztavridisz.ilona@fibermail.hu
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Αγαπητέ Θανάση!

Πριν λίγες μέρες έλαβα το βιβλίο σου «Μια ζωή σε δυο πατρίδες» και σ’ ευχαριστώ. Να ‘σαι καλά. Πολύ με 
συγκίνησε γιατί ό,τι έγραψες τα ζήσαμε όλοι μας έντονα και τα ζούμε και στις μέρες μας, όπως αλλού σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Η Ουγγαρία στάθηκε – και μέχρι σήμερα – μια πραγματική δεύτερη πατρίδα 
μας. Θυμάμαι κι εγώ που μερικοί καλοί Ούγγροι φίλοι μου με ρωτούσανε να τους πω «ειλικρινά» ποια είναι 
η πατρίδα μου. Κι εγώ χαμογελούσα και τους έλεγα «μα και οι δυο». Θά ‘θελα όμως να υπογραμμίσω εδώ, 
ότι η δεύτερη πατρίδα των κατατρεγμένων τότε προσφύγων μας ήταν μόνο οι τότε σοσιαλιστικές χώρες. 
Καμία καπιταλιστική χώρα δεν ήθελε να βοηθήσει.

Αγαπητέ Θανάση, εύχομαι πολύ υγεία σε Σένα και σ’ όλη την οικογένειά Σου.

Φιλικά, 
Βαγγέλης Μπενάτος                Βουδαπέστη, 23/4/2010
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Kecskemét görög emlékei nyomában
Dr. Diószegi György Antal

A XII. kerületi görög önkormányzat 
és a Kariatidák Görög-Magyar Nők 

Kulturális Egyesülete 2010. május 8-ára 
kirándulást szervezett Kecskemétre, 
mely a XVIII-XIX. században a legfonto-
sabb alföldi görög kereskedői színhely 
volt. A görögök kecskeméti megjelené-
sére az első utalás a város 1698. évi jegy-
zőkönyvében található: görög temető és 
pap már ekkor is volt Kecskeméten (ima-
házat alakítottak ki egy bérelt üzlethelyi-
ségben). 1707. április 3-án Kecskemétet 
lerohanták a rácok: ötvenöt törökországi 
görög kereskedőt megöltek (csak hárman 
élték túl).  Ennek következtében született 
meg a legfontosabb okirat 1708-ban: II. 
Rákóczi Ferenc, a dicsőséges szabadság-
harcot folytató vezérlő fejedelem védle-
velet adott a kecskeméti görög kereske-
dőknek szabadságharc iránt tanúsított 
hűségükért (ez az itteni görög kompánia 
belső jogi viszonyait is szabályozta). Az 
1708 májusában Kecskeméten létreho-
zott görög kompánia alapítói szerződés-
sel érintett kereskedői a következők vol-
tak: Tura Mihály, Kosztasz, Hadzi Janyisz, 
Kirosz, Hadzi Tzimóra, Pugtópulosz Jorjisz, 
Hadzi Jorjisz, Mihály, Argirisz, Pitzura 
Miszikasz, Tijani Misziosz, Kaplanyisz 
Dimosz, Varszamisz, Nikosz, Sztámosz, 
Damaszku Jorjisz, Trapadzi Mihalisz, Petru 
Jotjisz, Dimu Teheodorosz, Jorjisz, Kirosz, 
Sziatisztai Dimosz, Miszia Jorfisz, Talli 
Dimosz, Peju Nikosz. A görög kereskedők 
tevékenysége a Rákóczi-szabadságharc 
idején egyrészt Felső-Magyarországon, 
és leginkább természetesen az Alföld déli 
térségben volt jelentős: ekkoriban Kecske-
mét volt a törökországi karavánkereske-
delem egyik legfontosabb csomópontja. 
Kecskeméti görög kereskedők voltak 
1711-ben: Karamán György (társa Berdala 
Miklós), Kicso János (szolgája Kaplan 
Demeter), Delidemo Pál (társa Gondolimo 
Tanács Mihály), Duar Demeter (társa Duál 
Stáó), Todorovith György, Kiró György, 
Bonnár alias Vajdnár János, Márki György 
(társai Sztoján Demeter és Hadsi Mihály); 
valamint Brúnósz Demeter, Eötvös János, 

Káplán Demeter, Otományi Miklós. Meg-
lepő az itteni kereskedők nagy létszáma, 
hiszen 1720-ban Kecskeméten még csak 
néhány görög bolt működött. Templom-
építésre a kecskeméti görögök 1792-ben 
kértek engedélyt: az építési munkálatok 
1824 szeptemberében kezdődtek meg; 
a felszentelésére 1829. szeptember 3-án 
került sor. A Kecskemétre látogató egyéb-
ként könnyen rátalál a „Szentháromság” 
görög templomra, mert a tőle balra lévő 
utca neve ma is: „Görögtemplom utca”. A 
szószék alatti vörösmárvány táblán az ala-
pítók nevei olvashatók: „Ezen szent egy-
házat napkeleti szent eklézsiának vallását 
követő helybeli görög ajkú lakosok épít-
tették… a magasságos Isten szent neve 
mindenkor hellén nyelven dicsőíttessék.”

A kecskeméti görög temp-
lom ikonosztáza.

A görögök az 1820-as években nyer-
tek teljes polgárjogot Kecskeméten. 
Még egy fontos adalék: a kecskeméti 
görög közösség 1828-ban levélben 
köszönte meg Kecskemét tanácsának a 
városvezetés által nyújtott segítséget a 
görög templom elkészültéhez.  A kecs-
keméti görög temetőből több síremlék 
is a görög templom előterében került 
elhelyezésre: ezek közül kiemelnénk az 

1815-ben elhunyt nemes Kozma Deme-
ter és felesége, Patsu Zsófi a (meghalt 
1836-ban) görög nyelvű sírfelirattal (és a 
kereszt alatt a Kozma-család címerével) 
ellátott síremlékét. A feleség családja 
igen jelentős volt. E név már a XVIII. szá-
zad elejétől fogva előfordul a városi ira-
tokban: a görög Patzioy névalak meg-
található Patzios, Patziu, Patsiu, Pacsó, 
majd pedig a XIX. század végén Pacsu 
írásmódban is. Az e családból származó 
Pacsu Mihály (1845–1931) ügyvéd és 
bankelnök arcképe megtalálható Kecs-
kemét Város Levéltárában.
A kecskeméti görögség „görög alapí-
tású magyar görögkeleti egyházköz-
ség” elnevezéssel csatlakozott a magyar 
ortodox egyházhoz.

A kecskeméti „Görög udvar” 
és a templom.

A templom mellett, a régi „Görög-
udvar”-ban egykor az egyházközség 
által fenntartott kórház és szegényház 
is működött. Itt érdekességként megje-
gyezzük, hogy a görög templomból nyílt 
egy nagyobb méretű, kétszárnyas ajtó, 
melyen át közvetlenül lehetett eljutni 
a „Görög-udvar”-ba ( jelenleg ezt zárva 
tartják, mert az udvar egyben kerthelyi-
ségét is jelenti az itt működő „Görög-
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Büszkék lehetünk ezekre a görögökre, mert megtartották identitásukat, templomokat, iskolákat építettek, könyvtárakat hoztak 
létre. Kiváló családok, egyének kerültek ki közülük, akik nem csak Magyarország, de Görögország kulturális és gazdasági fejlődé-
séhez is nagyban hozzájárultak. Köszönetünket fejezzük ki a Horeftos Christoforos által létrehozott Szent Miklós alapítványnak 
is, amely arra vállalkozott, hogy a magyarországi görögség gazdag kulturális örökségét megmentse az utókornak. A kecskeméti 
görögök példája szolgáljon útmutatásul, hogy miként kell nekünk is – a mai görögöknek – összefogni és kitartani egy közös cél 
elérése érdekében napjainkban is, pl: a Görögség Háza megvalósítása érdekében.

Akritidu Szofia és Értékes István

udvar étterem”-nek). Érdekes ikongyűj-
temény, szertartási eszközök, liturgikus 
könyvek találhatók itt: egyűjteményben 
természetesen sok Zavirasz-könyv is 
található. 
A sziatisztai származású családból szár-
mazó jelentős görög író, a magyar-
országi újgörög kultúra és tudomá-
nyosság legjelentősebb egyénisége, 
Zavirasz György (1744-1804) élt Kecs-
keméten is.  Zavirasz 1744-ben szü-
letett Sziatisztában, Makedóniában. 
Édesapja gyógyszerész volt, aki a fiát 
Thesszalonikiban neveltette. Kereske-
dősegédként került Magyarországra: élt 
Ráckevén, Kecskeméten, sokat megfor-
dult Kalocsán. Külföldi egyetemeket is 
látogatott: kereskedő és történettudós 
volt. 1795-ben kiadta Cantemir Demeter 
könyvét a görög fanarióta Kantakuzenok 
történetéről. Megírta az újgörög írók 
életrajzát (Konstantinápoly elfoglalásá-
tól fogva a legújabb korig), vagyis első 
tudományos igénnyel készült újgörög 
irodalomtörténetet (kéziratban maradt 
fenn), amit több száz kötetes könyv-
tárával együtt a pesti görög egyházra 
hagyott: unokaöccsének, általános örö-
kösének végrendeletben meghagyta, 
hogy annak gyarapítására évenként 100 
forintot, a könyvtár gyarapítására 50 
forintot fordítson akként, hogy abból 
nyilvános könyvtárat létesítsenek. 1804. 
szeptember 19-én hunyt el Szabadszál-
láson.
Beszélt görögül, magyarul, latinul, ola-
szul, franciául, németül. Ő állította 
össze az első görög-magyar társalgási 
zsebkönyvet. Számos európai nyelven 
Zavirasz a XVIII-XIX. századi magyaror-
szági görögség legjelentősebb történé-
szi, teológiai és nyelvészeti munkákat is 
író művelt személyisége a magyar Szent 

Koronáról is írt egy könyvet. Egy másik 
kecskeméti tudós görög kereskedő-
ről is érdemes megemlékeznünk: Papp 
György (Sziatiszta, 1772–1856. április 1., 
Kecskemét) görög nyelvészként alkotott 
maradandót. 1777-ben költözött szüle-
ivel együtt Magyarországra: Bécsben; 
majd Kecskeméten és Budán a piaris-
táknál folytatta tanulmányait. 1789-ben 
telepedett le Kecskeméten: kereskedő-
ként tevékenykedett. 1844-ben Pesten 
jelentette meg „Görög olvasó-könyv…” 
címet viselő könyvét: jeles felkészült-
ségű görög nyelvész volt: becses könyv-
tár maradt utána. E két kimagasló 
magyarországi görög tudós kecskeméti 
jelenléte olyan fontos műveltségi ada-
lék, melynek alapján Kecskemét hajdani 
görögségének kiemelkedő kulturális 
jelentősége mindenképpen további szel-
lemtörténeti kutatásokat igényel! 2008. 
március 27-án nyílt meg (több tucat 
diplomata és politikus részvételével, és 
200 meghívott jelenlétében; igen látvá-
nyos fogadással egybekötve) Budapes-
ten, az ELTE Egyetemi Könyvtárban „A 
görögség és a görög kultúra Magyaror-
szágon a X-XIX. századig.” címet viselő 
kiállítás, mely bemutatta   Zavirasz 
több száz kötetes könyvgyűjteményé-

nek több tucat, legértékesebb darabjait 
(és a könyvtár görög vonatkozású írá-
sos emlékeit): másnap Konsztandinosz 
Szvolopulosz görög akadémikus érté-
kes előadásában  ismertette e tárlat leg-
fontosabb műveit, és a magyarországi 
görögök máig ható műveltségbeli szel-
lemi üzenetét!

Fontosabb források:
Petri Edit: A kecskeméti görög kereske-
dők története a XVIII. században; Bánkúti 
Imre: Egy görög kereskedő tevékenysége 
Kecskeméten és a Délalföldön (Adalékok 
a Rákóczi-szabadságharc gazdaságtörté-
netéhez).. In.: Cumania III. Historia Kecs-
kemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok 
Közleményei. Szerkesztő Horváth Attila. 
Kecskemét, 1975. 
Nagy Márta: A magyarországi görög 
diaszpóra egyházművészeti emlékei. I. 
Ikonok, ikonosztázok. Debrecen, 1998. 
Sasvári László: Görögajkú ortodoxia 
Magyarországon a 16-20. században. 
In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 
Regnum. Bp., 1994/3-4. 
Nacsinák Gergely András: Göröggé lenni? 
In.: Kafenío. A Görög Országos Önkor-
mányzat folyóirata 10. évfolyam 2006. 4. 
szám



Ελληνισμóς • Έκδοση της άυτοδιοίκησης Ελλήνων ουγγαρίας

26

Φόρος τιμής στους νεκρούς μας

Στις 14 Απριλίου 2010 πέθανε στη 
Βουδαπέστη η συμπατριώτισσά μας 

Αναστασία Τοπαλίδου και κηδεύτηκε στο 
Κεντρικό Νεκροταφείο της πρωτεύου-
σας στις 28-04-2010.
Την αγωνίστρια Αναστασία αποχαιρέ-
τησαν για στερνή φορά Έλληνες και 
Ούγγροι, φίλοι και γνωστοί της οικο-
γένειάς της. Στον επικήδειο που εκφώ-
νησε ο συμπατριώτης μας Θεόδωρος 
Σκεύης, αναφέρθηκε στη ζωή και στους 
αγώνες της που πρόσφερε η ίδια και 
ο αγωνιστής σύντροφός της Γιάννης 
Τοπαλίδης, ανάπηροι και οι δυο τους 
του εμφυλίου πολέμου, για την λευτε-
ριά, ανεξαρτησία και τη δημοκρατία 
της πατρίδας μας.
Η Αναστασία γεννήθηκε στις 16 Μαρ-

τίου του 1918 στο χωριό Κακαβιά – 
Αργυροκάστρου Αλβανίας. Καταγό-
ταν από φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Από μικρή δούλευε σκληρά βοηθώ-
ντας τους γονείς της στις αγροτικές και 
άλλες δουλειές για την επιβίωση της 
πολυπληθούς οικογένειάς τους. Ήταν 
έξι αδέλφια. Το χωριό βρίσκεται στα 
σύνορα Αλβανίας – Ελλάδας, γι’ αυτό 
και υπόφερε πολλά στην περίοδο του 
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου 1940-1941. 
Αλλά και αργότερα στην κατοχή, αλλά 
και στην διάρκεια του εμφυλίου πολέ-
μου, όταν στην περιοχή αυτή έγιναν 
πολλές και σκληρές μάχες μεταξύ των 
αντιπάλων.
Η ίδια το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ 
και πολέμησε από τις γραμμές του. 

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και τραυ-
ματίστηκε, έχασε το ένα της μάτι.
Εδώ στη Βουδαπέστη δούλεψε μέχρι τη 

Γεννήθηκε στον Πολυπόταμο Φλω-
ρίνης στις 28 Ιανουαρίου 1936. 

Δύσκολα και θλιβερά ήταν τα παιδικά 
του χρόνια. Ήταν μόλις έξι χρονών όταν 
πέθανε ο πατέρας του, και ένα χρόνο 
αργότερα έχασε και τη μάνα του. Εργά-
στηκε ως υπηρέτης για να βγάλει το 
ψωμί του. Το 1949, μαζί με πολλούς 
συντρόφους του βρέθηκε στην Ουγγα-
ρία όπου ανατράφηκε σε διάφορα οικο-
τροφεία. Τελείωσε Τεχνολογικό Σχολείο 
Ηλεκτροτεχνικής. Εργάστηκε με εντιμό-

τητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Με το 
όνομά του συνδέονται πολλοί τεχνολογι-
κοί νεωτερισμοί, για τους οποίους όμως 
ποτέ δεν καυχήθηκε. Στα νιάτα του ήταν 
δραστήριο, σπουδαίο μέλος της ποδο-
σφαιρικής ομάδας «Όλυμπος», τον εκτι-
μούσαν όλοι. Η φήμη του ταλέντου του 
έφθασε ακόμα και στην Ελλάδα. Για τη 
σαιζόν 1961-62  τον κάλεσαν να παί-
ξει σε ποδοσφαιρική ομάδα της Αθή-
νας, το συμβόλαιο ήταν έτοιμο για υπο-
γραφή αλλ’ αυτός αρνήθηκε (από έρωτα, 
μη θέλοντας να απομακρυνθεί από τη 
σύζυγο).
Η οικογένεια ήταν το νόημα της ζωής 
του. Γοήτευε τους πάντες επειδή ήταν 
από φύση μετριόφρων, γλυκομίλητος, 
τίμιος και πάντα πρόθυμος να βοηθή-
σει.
Η βαρειά αρρώστια δυστυχώς άρπαξε 
ανελέητα, ξαφνικά τον αγαπημένο 
σύζυγο, τον θαυμαστότερο πατέρα, 
τον αναντικατάστατο παππού. Δεν θα 
ακούμε πια τις θαυμάσιες, ενδιαφέρου-
σες αφηγήσεις του για τα βιώματά του, 
δεν θα απορροφούμε τις διδασκαλίες 
του.

Στα αφτιά μας αντηχούν ακόμη τα 
λόγια του. Φυλάμε τη μνήμη του στις 
καρδιές μας και ζει για πάντα στις 
ψυχές μας.
Ευχαριστούμε όλους όσοι στις 4 Μαρ-
τίου 2010 παρευρέθηκαν στον αποχαι-
ρετισμό του πριν από την αποτέφρωση, 
αποτίοντας φόρο τιμής και συμμεριζό-
μενοι το βαθύ, αγιάτρευτο πόνο μας. 
Η πενθούσα οικογένεια.
Η σύζυγος: Γιοβάντση Μαρίκα, οι θυγα-
τέρες: Βασιλική, Σοφία και Μαργαρίτα, 
οι έγγονοι: Νικόδημος, Μανώλης, Λεω-
νίδας, Φαίδρα, Αριάδνη, Γιώργος και 
Μάρκος.

Η απουσία σου πυκνή ομίχλη:
Με περιχύνει, με πιέζει, με πνίγει.
Σε ψάχνω αλλά  δεν σε βλέπω,
Αφουγκράζομαι και δεν σε ακούω.

Μία μέρα, μία ώρα ή  μία στιγμή,
Χωρίς εσέ είναι μαρτύριο για μένα.
Δεν έχω πια στον κόσμο πού να πάω,
Μαζί σου ήταν η ζωή μου ακέρια,
Κρατούσα το χέρι σου: στην Μοίρα το 
χρωστάω.

ΓΙΟΒΑΝΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
(1936-2010)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
(1918 – 2010)
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Συγκεντρωθήκαμε στο Κεντρικό 
Νεκροταφείο της Βουδαπέστης 

για να αποτίσουμε φόρο τιμής στον 
άξιο μαχητή του ΔΣΕ, στον ήρωα 
του Γράμμου, το Λιοντάρι του Πύρ-
γου Σράτσανης και του τιμημένου με 
το Μετάλλιο Αντρείας, Δημήτρη Χαρ-
χαντή. Προσωπικά εγώ, που βρίσκο-
μαι εδώ, έχω ιδιαίτερο λόγο, διότι με 
τον Δημήτρη, το σεμνό αυτό παλικάρι, 
πριν 61 έτη ήμασταν συμμαχητές και 
πολεμήσαμε στο ίδιο χαράκωμα. Ενώ-
πιον της ομογένειάς μας και ιδιαίτερα 
των νέων μας, εν συντομία θα ήθελα 
να αναφέρω μερικά περιστατικά και 
να σκιαγραφήσω τι ποιόν του μαχητή 
του ΔΣΕ, του αγωνιστή και συντρό-
φου Δημήτρη Χαρχαντή. Το 1943, 
μόλις 14 χρονών, γίνεται μέλος της 
πιο επαναστατικής οργάνωσης νέων, 
της θρυλικής ΕΠΟΝ και το 1947 του 
ΚΚΕ. Από τότε αφοσιώνεται εξ’ ολο-
κλήρου στο έργο τους, και αγωνίζε-
ται για την ίδρυση μιας νέας Ελλάδας, 

μιας Ελλάδας 
χωρίς εκμετάλ-
λευση, καταπί-
εση και κοινωνι-
κές αδικίες, για 
μια ανεξάρτητη 
και δημοκρα-
τική κοινωνία. 
Δεν υλοποιήθη-
καν, όμως τα 
όνειρά του, που 
ήταν και όνειρα 
της ολότητας 
του  ελ λην ι -
κού λαού. Μετά 
τη  Βάρκ ιζα , 

με το κυνηγητό και τις δολοφονίες 
των αγωνιστών της Εθνικής Αντί-
στασης, αρχίζει ένας πόλεμος κατά 
του Ελληνικού λαού, υπό των συνερ-
γατών των Ναζί και των προδοτών 
της πατρίδας μας. Ο Δημήτρης, για 
να γλυτώσει απ’ την σύλληψη, φεύ-
γει από το χωριό του, το Λουγγά για 
την Ελασσώνα, όμως κι εκεί συνεχί-
στηκαν τα κυνηγητά, οι συλλήψεις 
και τα βασανιστήρια, γι’ αυτό μαζί 
με άλλους συντρόφους εγκαταλεί-
πει την Ελασσώνα και στα μέσα του 
1946 προσχωρεί στην τοπική πολι-
τοφυλακή της περιοχής των Χασίων. 
Τον Δεκέμβριο του 1946 εντάσσεται 
στις πρώτες ομάδες του ΔΣΕ. Από τη 
στιγμή αυτή, για τον Δημήτρη, αρχί-
ζει μια νέα ιστορία, μια ιστορία σκλη-
ρών δοκιμασιών και θυσιών, ιστο-
ρία αιμάτων και δακρύων. Για πρώτη 
φορά, όντας ανιχνευτής, συνάντησα 
τον Μήτσιο το 1949, που τότε ήταν 

διμοιρίτης. Πολεμούσε στα οχυρά 
του Τσάρνου, της Κιάφας και της Άνω 
Αρένας του θρυλικού Γράμμου. Συμμε-
τείχε στην άμυνά τους. Είναι ψύχραι-
μος, αποφασιστικός και φιλικός προς 
τους συμμαχητές του. Στο πρόσωπό 
του διακρίναμε κάτι το ξεχωριστό, 
που φέρνει μέσα του κάθε αξιωμα-
τικός του ΔΣΕ, ύφος ξεκαθαρισμένο, 
ικανότητα, αίσθηση περιφανής και 
εκδηλώσεις τιμιότητας. Όλοι μας δια-
πιστώσαμε τα χρηστά ήθη και έθιμα 
ενός μαχητή-αξιωματικού του ηρωι-
κού ΔΣΕ. Τότε άρχισαν και οι μεγάλες 
μάχες σ’ όλο τον Γράμμο, όπου φλέ-
γεται ο τόπος και σφυροκοπούνται 
όλα τα μέρη. Βουίζει όλη η Ελλάδα. 
Ένας βαρύς πόνος και μια σκιά θλί-
ψης πλακώνει τις ψυχές των μαχητών 
της διμοιρίας του, και στα πρόσωπά 
τους είναι ζωγραφισμένη η εικόνα 
της απόγνωσης τους. Ο Μήτσιος 
είναι συναισθηματικός τύπος, κατα-
νοεί τους συμμαχητές του. Με το προ-
σωπικό του παράδειγμα ενθαρρύνει 
τους συναγωνιστές του, και με διά-
φορα λογοπαίγνια και καλαμπούρια, 
σ’ εκείνες τις τρομερές στιγμές, «που 
όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλά-
κωνε η σκλαβιά», έλεγε πράγματα, όχι 
παρηγοριάς, αλλά για να γελάμε και 
να αψηφούμε ακόμα και τον θάνατο, 
που όλο και μας πλησίαζε. Όποιος έχει 
κάνει το χρέος του έναντι της πατρί-
δος του, δεν πρέπει να φοβάται τον 
θάνατο. Βρε συντρόφια, έλεγε αυτή τη 
στιγμή, όπως βλέπετε, δεν μας λυπά-
ται κανένας, ακόμα κι αυτός ο θεός, 
που δήθεν τα βλέπει όλα. Τι κάνει εκεί 

συνταξιοδότησή της στο μεγάλο εργο-
στάσιο «Νίκος Μπελογιάννης» σαν 
ελεύθερη εργάτρια. Το 1952 παντρεύ-
τηκε με τον ανάπηρο παλαίμαχο αγω-
νιστή της Εθνικής Αντίστασης και του 
ΔΣΕ Γιάννη Τοπαλίδη, με τον οποίο 
ζήσανε μαζί αρμονικά και ευτυχισμέ-
νοι 37 ολόκληρα χρόνια. Τα τελευταία 
21 χρόνια ζούσε μόνη της. Την φρό-

ντισαν τα παιδιά του αγωνιστή Γιώρ-
γου Ζιρίδη – Κωσταντίνα και Γιάννης 
που τα θεωρούσε και δικά της παι-
διά. Η θεία Αναστασία ήταν μια ήσυχη, 
ταπεινή και τίμια γυναίκα. Γι’ αυτό όλοι 
όσοι την γνώριζαν την σέβονταν και 
την εκτιμούσαν. Ο θάνατός της μας 
πίκραινε όλους. Η Αυτοδιοίκηση του 
9ου Διαμερίσματος –Ferencváros – μαζί 

με όλους εμάς που την γνωρίζαμε.,εκ-
φράζουμε τα συλλυπητήριά μας σ’ 
όλους τους συγγενείς της, φίλους και 
γνωστούς της όπου κι αν βρίσκονται. 

Αιώνια η μνήμη σου αγαπητή μας Ανα-
στασία.

Θανάσης Ζιανός

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΔΣΕ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΧΑΝΤΗ
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ψηλά; Τα χωρατά και οι ειρωνείες του 
κρατούσαν τους μαχητές σε εγρή-
γορση, με τα δάκτυλα στην σκάνταλη 
και τα ξίφη έτοιμα για δράση. Σημά-
δια παλικαριάς και αντρειοσύνης! Στις 
αρχές του Αυγούστου 1949, μετά την 
κατάληψη της Κιάφας και της Άνω 
Αρένας, η διμοιρία του Χαρχαντή, με 
διαταγή αναχώρησε για τον Πύργο 
Στράτσιανης όπου οι μάχες συνεχίζο-
νταν δια της λόγχης. Μέσα στις φλό-
γες του πολέμου και στα καταιγιστικά 
πυρά ανεβοκατεβαίναμε τα γεμάτο 
από ναρκοπέδια ανηφορικά μονοπά-
τια, και αφού περάσαμε τον Γοργοπό-
ταμο, βρεθήκαμε έξω από την Πυρσό-
γιαννη. Εκεί τραυματίστηκε βαριά ο 
Τόλης, σκοπευτής της διμοιρίας, του 
είπαμε να σηκωθεί όμως το κορμί του 
δεν μπορεί να στυλωθεί, στα χαμένα 
στηρίζεται στις ελπίδες του για μετα-
φορά στο νοσοκομείο. Αιμορράγησε, 
τι κρίμα! Η οργή και το μίσος των 
συμμαχητών του δεν του καταλογί-
ζουν ευθύνες, πόλεμος γίνεται! Συνε-
χίζεται η πορεία μας προς τον Πύργο. 
Προχωρούσαμε ανάμεσα σε εχθρικά 
φυλάκια, ναρκοπέδια και ενέδρες, που 
συνεχώς μας πυροβολούσαν. Τότε 
ακούστηκε η στεντόρεια φωνή του 
Μήτσιου: Αφού ρε παιδιά πάνε να μας 
φάνε, θα τους φάμε κι εμείς. Βάρα, 
να μην σε βαρέσουν. Ανανεώνεται ο 
θρύλος του ’21! Περάσαμε το ποτάμι, 
και να, φαίνεται ο Πύργος, σκεπα-
σμένος απ’ τους καπνούς του αιμα-
τηρού πολέμου και του μακελειού. 
Μπροστά μας, στον λοφίσκο στη-
μένα πολυβόλα του εχθρού, και στο 
άλλο χαμηλόσωρο πίσω μας και άλλα 
πολυβόλα, που συνεχώς μας θερίζουν. 
Μας ελλοχεύει ο χάρος. Ανείπωτος ο 
φόβος μας, όμως πρέπει να φτάσουμε 
στον Πύργο. Για λίγο μας έχασαν απ’ 
το οπτικό τους πεδίο. Ανεβαίνουμε 
τον ανήφορο, φτάνουμε στον Πύργο, 
όπου οι αντάρτες μάχονται ακόμα 
δια της λόγχης. Πήραμε θέσεις άμυ-
νας. Ο εχθρός, με τα όπλα «εις τάξην 
πορείας» προσπαθεί να μας πλησιά-
σει. Τότε ο Μήτσιος έγινε λιοντάρι, και 
αψηφώντας αεροπλάνα, βομβαρδι-

σμούς και όλμους, χτυπάει προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Πέρασε, με το τμήμα 
του, σε αντεπίθεση, για να καλύψει 
την οπισθοχώρηση των μαχητών 
του ΔΣΕ, που μόλις εγκατέλειψαν τον 
Πύργο. Ο Μήτσιος τραυματίστηκε 
βαριά και δεν μπορούσε να ακολου-
θήσει την μονάδα του. Οι συμμαχητές 
του νόμισαν πως σκοτώθηκε. Ο υπο-
φαινόμενος, είδε πως πίσω από έναν 
πελώριο βράχο βρίσκεται ένας αντάρ-
της. Ήταν ο Μήτσιος. Τον πλησίασε 
και επειδή δεν μπορούσε να βαδίσει 
τον παίρνει στον ώμο του και σβαρ-
νίζοντάς του, χίλια μέτρα μέχρι την 
κοίτη του χειμάρρου, τον παρέδωσε 
στους τραυματιοφορείς. Ύστερα από 
δυο μέρες μάθαμε πως τρεις ήρωες 
μαχητές του πύργου, η Σκεύη Σταυ-
ρούλα, ο Χαρχαντής Δημήτρης και ο 
Κλείτσας Σωτήρης, παρασημοφορή-
θηκαν με το ανώτατο βραβείο του 
ΔΣΕ: το Μετάλλιο Αντρείας, ενώ μια 
άλλη μαχήτρια, η Αντιγόνη Μητσο-
πούλου (Γκαλμπένη), η οποία πολέ-
μησε ηρωικά, στην οπισθοχώρηση 
των μονάδων του ΔΣΕ, είχε τραυμα-
τιστεί βαριά. Το Γενικό Αρχηγείο του 
ΔΣΕ, την προβίβασε στον βαθμό του 
υπαξιωματικού, επί ανδραγαθίας. 
(Ζει στη Βουδαπέστη, κατάκοιτη.). 
Από τότε δεν γνώριζα τίποτε για τον 
Δημήτρη Χαρχαντή. Όμως είχα την 
τύχη να τον συναντήσω για δεύτερη 
φορά στα μέσα Μαΐου 1950 στο εξω-
τερικό, σε μια σχολή μετεκπαίδευσης 
στρατιωτικών στελεχών του ΔΣΕ, με 
την επωνυμία: «500». Τον Ιούλιο μήνα 
του 1951 ήρθε στην Ουγγαρία, όπου 
έμαθε τέχνες και εργάστηκε σε διάφο-
ρες επιχειρήσεις. Για την επίδοσή του 
στην δουλειά τιμήθηκε τρεις φορές 
με διάφορα βραβεία. Στην Βουδαπέ-
στη παντρεύτηκε με την Τουρλάκη 
Πηνελόπη, με την οποία απέκτησαν 
ένα κορίτσι, η οποία αργότερα τους 
χάρισε ένα αγοράκι. Η Πηνελόπη, η 
οποία πέθανε πριν μερικά χρόνια, 
ήταν μαχήτρια του ΔΣΕ και βαριά 
τραυματίας. 
Αγαπητέ Μήτσιο,  Αναφέρθηκε 
σύντομα στο έργο σου, στους αγώνες 

σου, επειδή είμαι ο μοναδικός συμπο-
λεμιστής σου που βρεθήκαμε στο ίδιο 
χαράκωμα, γνώρισα τις πολεμικές 
σου αρετές, το ήθος, την αφοσίωση 
στα ιδανικά του ΚΚΕ. Φεύγεις απ’ την 
ζωή με ήσυχη την συνείδηση, διότι 
αυτό που έπραξες το έκανες πάντα 
με γνώμονα την πολιτική και την ιδε-
ολογία του Κόμματός σου, γι’ αυτό 
και οι συναγωνιστές σου δεν επρό-
κειτο να σε ξεχάσουν. Σου χρωστούμε 
το Μεγάλο Αντίο σου, αγαπητέ ήρωα 
του Γράμμου. 
Αιώνια η μνήμη σου αξέχαστε Δημή-
τρη!

Χρ. Αθανασίου – Λ. Κοράνης
Υ.Γ.

Εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης Ελλή-
νων Ουγγαρίας αποχαιρέτησε τον 
Δημήτρη Χαρχαντή ο Πρόεδρος της 
Αυτοδιοίκησης κ. Λαοκράτης Κορά-
νης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πράξη 
του συντρόφου Δημήτρη Χαρχαντή 
στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς 
μας εδώ, και συγκεκριμένα όπως και 
ο ίδιος, βίωσε την δραστηριότητά του 
στην ποδοσφαιρική ομάδα προσφύ-
γων Βουδαπέστης Όλυμπος. Δούλεψε 
σαν ταμίας και διαχειριστής της ομά-
δας, αλλά και σε διάφορες υπεύθυνες 
θέσεις που του απονεμήθηκε από την 
κεντρική διοίκηση του Συλλόγου Πολι-
τικών Προσφύγων. Ο κ. Λαοκράτης 
Κοράνης εξέφρασε τα συλλυπητήρια 
στην κόρη του Βασιλική, τον γαμπρό 
του Barkó Imre και τον εγγονό του 
Ηλία, και τόνισε πως το όνομα του 
Δημήτρη Χαρχαντή θα χαραχθεί στο 
μνημείο των νεκρών μας στον Οίκο 
του Ελληνισμού συνάμα με τα ονό-
ματα όλων των συμπατριωτών μας 
που άφησαν την τελευταία τους πνοή 
στα φιλόξενα ουγγρικά χώματα. Εκ 
μέρους του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Ελλήνων Ουγγαρίας αποχαιρέτησε το 
Δημήτρη Χαρχαντή ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου, Λευτέρης Κανάκης και ο 
Θανάσης Ζιανός.

Ζ. Θ. 
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Εδώ και 5 χρόνια το 12τάξιο 
Συμπληρωματικό Σχολείο 

Ελληνικών λειτουργεί ως εξε-
ταστικό κέντρο για την πιστο-
ποίηση επάρκειας της ελληνο-
μάθειας του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας του Υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμά-
των της Ελλάδας. Οι εξετάσεις 
διεξάγονται πάντα στα μέσα 
του Μαΐου και τις ίδιες μέρες 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εξέ-
ταση αποτελείται από δύο μέρη 
– γραπτό και προφορικό, καθώς 
το γραπτό μέρος περιέχει κατα-
νόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου, όπως και παραγωγή γρα-
πτού λόγου. Αμέσως μετά τις 
γραπτές εξετάσεις διεξάγονται 
οι προφορικές, όπου οι υποψή-
φιοι απαντάνε σε κάποιες γενι-
κές ερωτήσεις και μετά παίζουν 
παιχνίδι ρόλων, με το οποίο εξε-
τάζονται οι επιχειρηματολογικές 
τους ικανότητες, γιατί πρέπει να 
υποστηρίξουν μία συγκεκριμένη 
άποψη, ανεξαρτήτως αν συμφω-
νούν μ’ αυτήν ή όχι. Στο ελλη-
νικό σχολείο στην οδό Vécsey 5 
εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί 
ξεχωριστό τμήμα που έχει σκοπό 

να προετομάσει τους υποψήφι-
ους για τις εξετάσεις της ελλη-
νομάθειας. Υπεύθυνη αυτού του 
τμήματος είναι η κα Θεοδοσία 
Χατζηευγενάκη και πρέπει να 
σημειωθεί, ότι μέχρι το 2009 όλοι 
οι υποψήφιοι, οι οποίοι παρακο-
λουθούσαν τα μαθήματα, έχουν 
περάσει με επιτυχία τις εξετά-
σεις. Υπάρχουν τέσσερα διαφο-
ρετικά επίπεδα: Α’, Β’, Γ’ και Δ’. 
Το πιστοποιητικό για το επίπεδο 
Γ’ παρέχει στους κατόχους τη 
δυνατότητα να σπουδάσουν σε 
ελληνικά πανεπιστήμια και να 
εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ το πιστοποιητικό του επιπέ-
δου Δ’ τους επιτρέπει να εργα-
τστούν ακόμα και στο ελληνικό 
Δημόσιο. Φέτος στις 11 και 12 
Μαΐου εξετάστηκαν συνολικά 
7 υποψήφιοι για τα επίπεδα Β’ 
και Γ’. 

Μαρία Στοΐλοβα
Υπεύθυνη του Εξεταστι-

κού Κέντρου Βουδαπέστης

Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
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Το πρόγραμμα GLOSSA- Τα ελλη-
νικά σαν όχημα για την προώ-

θηση της γλωσσικής ποικιλομορ-
φίας, είναι ένα πρόγραμμα που 
συγχρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δια Βίου Μάθηση που σκοπεύει 
στην προώθηση της διαθεσιμότη-
τας των μαθημάτων και περιεχομέ-
νων για προχωρημένο επίπεδο (C1, 
C2) για online εκμάθηση γλωσσών 
γενικά και για την ελληνική γλώσσα 
συγκεκριμένα. Τα κύρια προϊόντα 
του προγράμματος θα είναι 2 εκπαι-
δευτικές μεθοδολογίες, μία για την 
ανάπτυξη online περιεχομένου για 
εκμάθηση γλωσσών για προχωρη-
μένους μαθητές και μία για αυτοδι-
δασκαλία σε online περιβάλλοντα, οι 
οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν 
σε κάθε Ευρωπαϊκή γλώσσα καθώς 
και ένα πλήρες μάθημα e-learning 
στο ανώτερο επίπεδο της ελλη-
νικής γλώσσας (σαν ξένη/ δεύ-
τερη γλώσσα) το οποίο θα ανεβεί 
σε μια πλατφόρμα e-learning. Στα 
πλαίσια του προγράμματος, στις 
27-04-2010 πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση Focus group, ένα σημα-
ντικό κομμάτι της έρευνάς μας, στο 
κέντρο του 12τάξιου Συμπληρωμα-

τικού Σχολείου Ελληνικών στη Βου-
δαπέστη. Συμμετείχαν καθηγητές και 
μαθητές καθώς και ένα μέλος μιας 
ερευνητικής ομάδας της Ουγγρικής 
Ακαδημίας Επιστημών. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς μας τα παρου-
σιάσαμε στη 2η Διακρατική Συνά-
ντηση για το πρόγραμμα GLOSSA 
στο Brno της Τσεχίας στις 20 - 05 
-2010. Στην συνάντηση συμμετείχαν 
κι οι 9 εταίροι από  7 χώρες. Λεπτο-
μέρειες για τα πακέτα Εργασίας, τους 

στόχους του προγράμματος και τους 
εταίρους, μπορείτε να διαβάσετε 
στην επίσημη ιστοσελίδα μας, www.
ellinikiglossa.eu. Επίσης θα σας κρα-
τάμε ενήμερους για την εξέλιξη του 
project μέσω δημοσιευμάτων του 
Ελληνισμού.

Νόρα Γιαννακάκη
Συντονίστρια του Προγράμμα-

τος ΓΛΩΣΣΑ στην Ουγγαρία

Σκονάκι

ΑΥΤΟΔΙΟΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
12 CLASSES GREEK SCHOOL OF HUNGARY

ΓΛΩΣΣΑ
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Tanulmányi kirándulás Görögországba

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy egy hetes görögországi nyaralással egybekötött tanulmányi kirándulást szervezünk tanulóink részére 
Nei Pori-ba. A központi szálláshelyről több kirándulást is szervezünk, többek között az Olimposzra, a Tempe völgyébe, Nauszába, 
stb. Minden iskolai azonosítóval rendelkező diákunknak ingyenes az utazás és a szállás. Az étkezést a szülők fedezik (1 hétre reg-
geli, vacsora kb. 25.000 Ft,-). Elhelyezés: 4-6 ágyas apartmanokban. Más családtagok is jöhetnek a diákokkal, DE saját költségen, 
ahogy az az Ellinizmosz folyóiratban már meghirdetésre került.
Indulás Budapestről: 2010.06.25-én pénteken a Fradi pálya Üllői út felőli oldaláról. Érkezés Nei Poriból: 2010.07.04-én vasárnap 
ugyanoda a délelőtti órákban.

Jelentkezési határidő: 2010.05.28.

A maximált tanulói létszám 50 fő, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el. Jelentkezni lehet az iskola titkárságán 
személyesen, telefonon, e-mailben, vagy faxon.

Elérhetőségeink:
Iskolatitkár: Bácsevszky Heléna, Telefon: 06-1-302-72-76, Fax: 06-1-302-72-77, e-mail: griskola@t-online.hu
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, születési hely, dátum, anyja neve, OM azonosítója, lakcím, telefonszám, e-mail, útlevél 
száma.

Budapest, 2010.05.05.
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio

Intézményvezető

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ,

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΡΘΡΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ.

ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ Ε-ΜΑΙL: ellinismos@hotmail.com
Η Συντακτική Επιτροπή του Ελληνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Αγαπητοί φίλοι και γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική χρο-
νιά στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο, μπορείτε να τις υποβάλλετε από 25 Μαΐου – 25 Ιου-
νίου 2010 στο γραφείο της Αυτοδιοίκησης. Το Νηπιαγωγείο δέχεται παιδιά ηλικίας 4 
– 6 χρονών. Τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου 
του 2010, καθημερινά 4.30 – 6.30. Όσοι γνωρίζετε Ελληνικά, μπορείτε να επικοινω-
νείτε για πληροφορίες απευθείας με τη Νηπιαγωγό κ. Χαβαλέ Εύα στα τηλέφωνα: 
σταθερό 06 1 3329358 και στο κινητό 06 20 9964403, ή στο τηλέφωνο της Αυτοδι-
οίκησης 06 1 3027275 και του Ελληνικού Σχολείου 06 1 3027276.

Η Νηπιαγωγός

Χαβαλέ Εύα
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Εργαστήρι κινηματογράφου για Έλληνες, Τούρκους και Κύπριους

Για νέους Έλληνες, Τούρκους και Κύπριους οι οποίοι θέλουν να δημιουργή-
σουν από κοινού μια ταινία μικρού μήκους!
Ικαρία 5 – 16/7/2010
Συμμετοχή: 280€ (συμπεριλαμβάνει διαμονή σε μικρές σκηνές 2 ατόμων – δια-
μονή σε δωμάτια είναι επίσης δυνατή με επιπλέον κόστος).
Λήξη εγγραφών: 30/5/2010

Το εργαστήρι απευθύνεται σε νέους Έλληνες, Τούρκους και Κύπριους (ηλικίας 18 – 35 ετών) οι οποίοι αγαπούν 
το σινεμά και βρίσκουν ενδιαφέρουσα την ιδέα να δημιουργήσουν από κοινού δύο ταινίες μικρού μήκους (3′ – 
5′, η μια στα Τουρκικά και η άλλη στα Ελληνικά) και επίσης βρίσκουν ενδιαφέροντες τους στόχους που θέλει να 
προωθήσει αυτή η πρωτοβουλία:
1.) Το σπάσιμο του τείχους των προκαταλήψεων και του φόβου μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, μέσα από την 
προσωπική επαφή και τον διάλογο.
2.) Η χρήση της τέχνης του σινεμά ώστε να προωθηθεί η ανεκτικότητα και η αμοιβαία κατανόηση αντί της 
μισαλλοδοξίας και του φανατισμού.
3.) Η συμβολή στην ανάπτυξη ιδιαίτερων εκφραστικών μέσων από τους συμμετέχοντες και η χρήση τους για 
ουσιαστική επικοινωνία και ειλικρινή διάλογο με τον “άλλο”
4.) Η δημιουργία προσωπικών επαφών με νέους καλλιτέχνες και εραστές του σινεμά από την “άλλη” πλευρά 
του Αιγαίου.
Μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας  και Τέχνης (Ικαριακό Κέντρο)

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:
http://www.greekingreece.gr/?page_id=2122
www.facebook.com/greek.turkish

Short fi lm workshop for Greeks, Turks and Cypriots

For young Greeks, Turks and Cypriots who would like to work together and create a short fi lm!
Island of Ikaria 5 – 16/7/2009
Fees: 280 Euros (including accommodation in tents – rooms are also available at an additional cost).
Deadline for registrations: 30/5/2010

The workshop is intended for young Greeks, Turks and Cypriots (ages 18 – 35) who love cinema and would like 
to participate in the creation of two short fi lms (one written by the Greeks and performed by the Turks in Turkish 
and the second written by the Turks and performed by Greeks in Greek), and at the same time are motivated and 
inspired by the aims of this project:
1.) To break the wall of preconceptions and fear between Greeks and Turks through personal contact and dialogue.
2.) To use the art of cinema in order to promote tolerance and mutual understanding instead of intolerance and 
fanaticism.
3.) The development of special expressive means by each participant that will be used for a deeper communication 
and honest dialogue with “the other”
4.) To create personal relationships with young artists and lovers of cinema from the “other” side of Aegean.

An initiative of the Greek language and Art Association (Ikarian Centre) – www.greekingreece.gr

More info and registration: 
http://www.greekingreece.gr/?page_id=2122
www.facebook.com/greek.turkish



Μάιος 2010 • EΤος: 16°

33

Σκονάκι

Το Ελληνικό Σχολείο σε συνεργασία 
με το Νηπιαγωγείο

στις 11/06/2010 και ώρα 6 μ.μ. στο 

χώρο του Σχολείου θα παρουσιάσουν την 
αποχαιρετιστήρια  γιορτή τους,  με θέμα 

την Ελίτσα, ελιξίριο ζωής, μυστικό μακρο-
ζωίας και  σκηνές από το καλοκαίρι.

A Görög Iskola és Óvoda
2010. június 11-én, 18 órakor tartja 

az évzáró ünnepségét, az Iskola épü-
letében (Budapest, Vécsey u. 5).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – MEGHÍVÓ

Για τους μικρούς μας φίλους
Γλωσσοδέτες για μικρούς και … μεγάλους :D

Ο γιος του ρουμπή,
του κουμπή,
του ρουμποκομπολογή,
βγήκε να ρουμπέψει,
να κουμπέψει,
να ρουμποκομπολογέψει,
και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,
οι κουμπήδες,
οι ρουμποκομπολογήδες.
 
Ο τζίντζιρας, ο μίντζιρας,
ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,
ανέβηκε στην τζιντζιριά,
στη μιντζιριά,
στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά,
να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ...

... οι περισσότεροι άνθρωποι περπατάνε 185.000 χλμ. κατά την διάρκεια της ζωής τους. Τεσσερισήμισι φορές, δηλαδή, τον γύρο του 
κόσμου;
... στο Βυζάντιο ίσχυε το συναινετικό διαζύγιο ήδη από την προ-Ιουστινιανή περίοδο. Η πίεση όμως της Εκκλησίας, ώθησε τον Ιου-
στινιανό να απαγορεύσει την συναινετική λύση του γάμου, με μόνη εξαίρεση αν ο ένας από τους συζύγους διάλεγε τον μοναχικό 
βίο;



Ελληνισμóς • Έκδοση της άυτοδιοίκησης Ελλήνων ουγγαρίας

34

Το Αθλητικό Κέντρο Πρώτης Σερ-
ρών γέμισε χρώματα και μουσικές  

συμπαρασύροντας με τον πιο εντυπω-
σιακό τρόπο τους εκατοντάδες επισκέ-
πτες του από τις 7 ως τις 12 Μαϊου. 
Οχτακόσιοι Έλληνες μαθητές γυμνα-
σίου από κάθε γωνιά της χώρας αλλά 
και από 35 χώρες του εξωτερικού έστει-
λαν το μήνυμα της Μαθητιάδας, που 
είναι μήνυμα ευγενούς άμιλλας, φιλίας 
και αθλητικού ιδεώδους. Στον χαιρετι-
σμό της υπουργού Παιδείας Δια βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας 
Διαμαντοπούλου, που μετέφερε ο 
Περιφερειάρχης Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας Θεόδωρος Καρσιώτης, 
ανέφερε ’πως η Μαθητιάδα θα αποτε-
λέσει ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους 
τους συμμετέχοντες, καθώς μέσα από 
το κεντρικό σύνθημα της Μαθητιάδας 
‘’χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το 
άγχος της νίκης’’ οι μαθητές θα προσεγ-
γίσουν βιωματικά και θα προάγουν τις 
βασικές αξίες της ευγενούς άμιλλας και 
του σεβασμού στον αντίπαλο. Την κυβέρ-
νηση εκπροσώπησε ο βουλευτής Σερρών 
Μιχάλης Τσελέπης, ο οποίος τόνισε ότι 
‘’είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις δύσκο-
λες στιγμές που διανύει σήμερα η χώρας 
μας να προβάλλουμε στον Διεθνή Τύπο 
θετικά μηνύματα, μηνύματα που ανα-
δεικνύουν τον Ελληνικό Πολιτισμό και 
τα ελληνικά ιδεώδη, όπως ο εθελοντι-
σμός, αποδεικνύοντας σε όλους, το από-
λυτο συνεχές της ιστορίας μας αυτό 
που ενώνει άρρηκτα το ιστορικό μας 

παρελθόν με το 
παρόν’’. Ο Νομάρ-
χης Σερρών Στέφα-
νος Φωτιάδης  είπε 
χαρακτηριστικά: ‘’ 
Η Μαθητιάδα στέλ-
νει μηνύματα ελπί-
δας για την κοινω-
νία μας, μηνύματα 
συνεργασία και 
ευγενούς συναγω-
νισμού, μηνύματα 
που προκύπτουν 
από τον Ολυμπι-

σμό που γεννήθηκε στην πατρίδας 
μας’’ Στην τελετή έναρξη της Μαθητιά-
δας παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσω-
ποι του πολιτικού και επαγγελματικού 
κόσμου, μεταξύ άλλων και η Πρόξενος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Θεο-
δώρα Κωνσταντινίδου όπου είπε ότι 
‘’ η Μαθητιάδα κάνει τους απανταχού 
Έλληνες περήφανους. «’Η Μαθητιάδα 
αναδεικνύει τις αξίες του Ελληνισμού, τις 
αξίες με τις οποίες πορεύεται διαχρονικά 
η Ελλάδα συμπληρώνοντας και αναδει-
κνύει το πνεύμα των πρώτων Ολυμπι-
ακών αγώνων  όπου οι αθλητές που 
συμμετείχαν δεν είχαν το φόβο της απο-
τυχίας και το άγχος της νίκης. Μέσω της 
Μαθητιάδας εκπέμπεται ότι η νεολαία 
είναι εδώ, είναι αυτή που υπηρετεί αξίες 
και ιδανικά’’ τόνισε στην ομιλία του ο 

εμπνευστής της Μαθητιάδας Γιώργος 
Γάλλος». Ο Δήμαρχος Πρώτης Κων-
σταντίνος Αστρίνης κήρυξε την έναρξη 
της κορυφαίας εκδήλωσης, και ανέφερε 
ότι ‘’η Μαθητιάδα είναι ένας θεσμός 
που γεννήθηκε από την αγάπη για την 
Ελλάδα και τα ιδεώδη που πρεσβεύει ο 
πολιτισμός της. Είναι μία απάντηση και 
παράλληλα μία ευκαιρία για όλους μας 
να αποδείξουμε ότι υπάρχει μία άλλη 
Ελλάδα, αυτή που κουβαλάμε στην ιστο-
ρία μας, αυτή που θέλουμε να προβάλ-
λουμε στην παγκόσμια κοινότητα, αυτή 
που θέλουμε να παραδώσουμε στα παι-
διά μας’’.Η Θ’ Μαθητιάδα  περιλαμβάνει 
τη διεξαγωγή των 34 Ολυμπιακών αθλη-
μάτων (138 τελικοί αγωνισμάτων) σε 23 
αγωνιστικούς χώρους. Παράλληλα με 
τους αθλητικούς αγώνες, διοργανώνο-
νται 44 πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, 
επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις, 
καθώς και 24 δράσεις των Παραολυμπι-
ακών Αγώνων. Τέσσερις.  μαθητές μας 
συμμετείχαν στο σύνολο των αθλημά-
των κερδίζοντας πρωτιές, διακρίσεις και 
μετάλλια: α) Λαζαρίδης Ιορδάνης , β) 
Rajnai Péter, γ) Wiesel Dora, δ) Καρασ-
σάντε Σοφία Γλυκερία (1η στο Τρα-
μπολίνο, 2η στο Στίβο Βάδην). 

Γιάννος Θεοδούλου, δάσκα-
λος  του Σχολείου και συνοδός 

των μαθητών στην Μαθητιάδα

Σκονάκι

Η Θ΄ Πανελλήνια Μαθητιάδα
άξια, προσομοίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
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