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Οι γιορτές μας

Ελληνική επανάσταση του 1821

25 Μαρτίου 2010. Σήμερα 
γιορτάζουμε την επέτειο 

της επανάστασης των Ελλή-
νων κατά του τουρκικού 
ζυγού. Ταυτόχρονα σήμερα 
γιορτάζουμε τον Ευαγγελι-
σμό της Θεοτόκου. Στις 29 
Μαΐου του 1453 υπέκυψε  η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα 
χέρια των Οθωμανών που την 
πολιορκούσαν. Σχεδόν 4 αιώ-
νες αργότερα, στις 25 Μαρ-
τίου το 1821 ξεκίνησε ο απε-
λευθερωτικός αγώνας των 
υπόδουλων Ελλήνων, παρόλο 
που τον 19ο αιώνα κάθε άλλο 
παρά ευνοϊκές ήταν οι συνθή-
κες για οποιοδήποτε επανα-
στατικό κίνημα στην Ευρώπη. 
Ένας αγώνας ο οποίος προ-
ετοιμαζόταν επί δεκαετίες με 
πολύ σημαντική τη συμβολή 
των Ελλήνων λόγιων του εξω-
τερικού. Οι Έλληνες αγωνι-
στές με μηδαμινά υλικά εφό-
δια αλλά πλημμυρισμένοι από 

το πάθος για την ελευθερία 
την ύψιστη αυτή αρετή και το 
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε 
ανθρώπου ξεκινούν τον επα-
ναστατικό αγώνα. Οι νίκες 
ολοένα και πληθαίνουν δυνα-
μώνοντας την αυτοπεποίθηση 
του ελληνικού λαού και οπλί-
ζοντάς τον με αισιοδοξία και 
αποφασιστικότητα. Γράφονται 
σελίδες ένδοξες της ιστορίας 
μας. Παντού θυσίες. Στην Αλα-
μάνα, στη Γραβιά, στα Ψαρά , 
στο Σούλι, στη Χίο. Η Ευρώπη 
παρακολουθεί άναυδη τα 
γεγονότα. Οι λαοί αντικρί-
ζουν έκθαμβοι το αγωνιστικό 
φρόνημα των Ελλήνων. Μια 
χούφτα Έλληνες δαμάζουν το 
οθωμανικό θηρίο. Οι Ευρω-
παίοι αρχίζουν πια να βλέπουν 
με συμπάθεια τον ελληνικό 
ξεσηκωμό. Στέλνουν χρήματα 
και εφόδια, έρχονται οι ίδιοι 
σαν φιλέλληνες να πολεμή-
σουν στο πλευρό μας. Στις 8 

Ιανουαρίου του 1828 αποβι-
βάζεται ο Ιωάννης  Καποδί-
στριας στο Ναύπλιο και ανα-
λαμβάνει τη διακυβέρνηση 
του ελληνικού κράτους .Από 
τότε αρχίζει στην πραγματι-
κότητα η  επαναστατημένη 
Ελλάδα να εμφανίζεται με επί-
σημο κρατικό κύρος. Το ελλη-
νικό κράτος τότε περιλαμβά-
νει την Πελοπόννησο και ένα 
τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. 
Χρειάσθηκαν να δοθούν πολ-
λές στρατιωτικές και διπλω-
ματικές  μάχες, οι οποίες διήρ-
κησαν σχεδόν έναν αιώνα,  
ώσπου να αποκτήσει η Ελλάδα 
τη σημερινή της μορφή. 
Το 1864 η  Μ. Βρετανία παρα-
χώρησε στην Ελλάδα τα Επτά-
νησα. Το 1881 προσαρτήθηκε 
ένα μέρος της Θεσσαλίας 
και η Άρτα. Κατά τη διάρ-
κεια των Βαλκανικών πολέ-
μων 1912 -13 η Ελλάδα απο-
κτά τη Μακεδονία, τα νησιά 
του Αιγαίου την Κρήτη και 
την Ήπειρο. Το 1920-21 προ-
στίθεται στο ελληνικό κρά-
τος η Θράκη και το 1947 τα 
Δωδεκάνησα. Η ελευθερία 
είναι αναμφισβήτητο και ανα-
φαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. 
Είναι χρέος κάθε ανθρώπου 
να τη σέβεται και να την υπε-
ρασπίζεται. Διότι μόνο μέσα 
από ελεύθερους λαούς προά-
γεται η δημοκρατία και μόνο 
μέσα στη δημοκρατία γεν-
νιούνται ελεύθεροι άνθρωποι. 
Άνθρωποι που γνωρίζουν και  
προασπίζονται το δικαίωμα 
όλων στην ισότητα, την αξιο-
πρέπεια, τη δικαιοσύνη. Διότι 
«Όποιος Ελεύθερα συλλογά-
ται, Συλλογάται καλά» όπως 
αναφέρει ο Ρήγας Φεραίος.

Επιμέλεια:
Γιάννος Θεοδούλου

Οι τρεις Καπεταναίοι συμφιλιωθέντες’, τοιχογραφία του λαϊκού ζωγράφου 
Θεόφιλου, 1898.
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Οι γιορτές μας

Ο εορτασμός της ΕΠΟΝ στη Βουδαπέστη

Η Αυτοδ ιο ί κηση  Ελ λήνων 
Βουδαπέστης σε συνεργασία 

με την Αυτοδιοίκηση του 13ου 
Διαμερίσματος της πρωτεύουσας 
στις 20 Φλεβάρη γιόρτασαν 
πανηγυρικά την 67η επέτειο 
της ίδρυσης της ΕΠΟΝ.  Η 
εορταστική εκδήλωση έγινε στον 
Πολιτιστικό Οίκο Νεολαίας του 
13ου Διαμερίσματος στην οδό 
Dagály, στην οποία συμμετείχαν 
όπως πάντα, αρκετοί συμπατριώτες 
μας, μεταξύ των οποίων και μερικοί 
πρώην ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες. 
Την έναρξη της γιορτής έκαναν 
οι κυρίες Ελευθερία Θωμαΐδου, 
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Αυτοδιοίκησης Angyalföld, και η 
κ. Ελευθερία Αργυροπούλου μέλος 
της Αυτοδιοίκησης του εν λόγω 
Διαμερίσματος, η οποία ήταν και 
η ομιλήτρια για το ιστορικό της 
θρυλικής ΕΠΟΝ, αναφερόμενη 
στην ίδρυση, στους αγώνες και στις 
θυσίες της ηρωικής ΕΠΟΝ κατά των 
ξένων κατακτητών της πατρίδας 
μας και των ντόπιων συνεργατών 
τους. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
παρουσίασαν και πάλι η χορωδία 
Καρυάτιδων με τα αντιστασιακά 
τραγούδια της ΕΠΟΝ. Καθώς και το 
τραγούδι «Ο ξενιτεμένος» ποίημα 
του γραφόντος που μελοποίησε ο 
μουσικός μας Βασίλης Αγγελίδης 
που χειροκροτήθηκαν από τους 
ακροατές. Επίσης διαβάστηκαν 

διηγήματα του αγώνα από την 
κ. Ελευθερία Αργυροπούλου, και 
χρονικά της εφημερίδας της ΕΠΟΝ 
«Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» από την Ειρήνη 
Μποζώνα. Ο κ. Λαοκράτης Κοράνης 
απηύθυνε θερμό χαιρετισμό σ’ 
όλους τους παραβρισκόμενους στην 
εκδήλωση, και ξεχωριστά στους 
πρώην ΕΠΟΝίτες που ήταν παρών. 
Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε πως 
λόγω της αναβολής της δημόσιας 
ακρόασης της Αυτοδιοίκησης 
Ελλήνων Βουδαπέστης που ήταν 
προγραμματισμένη να διεξαχθεί 
πριν τη γιορτή. Οι συγκεντρωμένοι 
παρακολούθησαν ένα ντοκιμαντέρ 
με εικόνες από την έκθεση 
φωτογραφιών και ντοκουμέντων 
με τίτλο «Ευχαριστούμε Ουγγαρία» 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
το 2009. Νομίζω πως η γιορτή ήταν 
καλά οργανωμένη και το πρόγραμμα 
πετυχημένο. Αξίζει ένα ευχαριστώ 
στους οργανωτές, με την ευχή του 
χρόνου να ‘ναι ακόμα καλύτερα 
οργανωμένη και να συμμετέχουν 
πολλοί περισσότεροι σε τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις, ιδιαίτερα νέοι 
και νέες, ώστε να γνωρίζουν ακόμη 
καλύτερα τους αγώνες και τις 
θυσίες των προγόνων τους για την 
Λευτεριά και τη Δημοκρατία της 
πατρίδας μας.

Θανάσης Ζιανός

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΝ

Τα παιδιά της ΕΠΟΝ 
προχωράνε μπροστά 
με το κόκκινο λάβαρο 
και υψωμένη γροθιά.

Στα βουνά και στους κάμπους 
στις πόλεις και στα χωριά 
στη θάλασσα της Ελλάδας 
στα θρυλικά νησιά.

Με το ντουφέκι και τραγούδι 
ορμούν στον εχθρό 
απ’ την πατρίδα να διώξουν 
τον μαύρο φασισμό. 

Με ανδρεία παλεύουν 
με θάρρος πολεμούν 
τα παιδιά της ΕΠΟΝ 
ποτέ δεν λυγούν. 

Ήρωες και ηρωίδες είν’ όλοι αυτοί 
που με το αίμα τους πότισαν 
τούτην την ένδοξη γη. 
Λευτεριά, δημοκρατία διαλαλού-
σαν όλοι μαζί.

Νέα ιστορία γράψανε 
καινούρια εποποιία
θα μείνει παντοτινά στη μνήμη 
μας 
και στην αθανασία!

Βουδαπέστη Φλεβάρης 2010. Γρά-
φτηκε με την ευκαιρία της 67 επε-
τείου της ίδρυσης της ΕΠΟΝ, από 
τον Θανάση Ζιανό
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Οι γιορτές μας

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

Φέτος κλείνουν 100 χρόνια 
από τότε που με πρόταση της 

Γερμανίδας Κλάρας Τσέτκιν, μια από 
τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του 
Παγκόσμιου Εργατικού Επαναστατικού 
Κινήματος στη Β’ Διεθνή Συνδιάσκεψη 
των σοσιαλιστριών γυναικών, η 8η 
Μάρτη να εορτάζεται ως επέτειος 
για την ηρωική θυσία των απεργών 
εργατριών που έγινε στις 8 Μαρτίου 
1857 στη Νέα Υόρκη. Οι εργάτριες στην 
κλωστοϋφαντουργία και στα ραφτάδικα  
διεκδικούσαν «δεκάωρη δουλειά, 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, και ίσα 
μεροκάματα με τους άνδρες εργάτες».Η 
απεργία τους όμως χτυπήθηκε με βίαια 
μέσα από την αστυνομία της πόλης, και 
τελικά διαλύθηκε αφού βάφτηκε στο 
αίμα των εργατριών. Η ημερομηνία 
αυτή ήταν καθοριστική για την πορεία 
του γυναικείου κινήματος. Στα 100 
χρόνια που πέρασαν από τότε, οι 
γυναίκες με τους αγώνες και τις θυσίες 
τους, κατάφεραν να αποσπάσουν 
αρκετά δικαιώματα στους τόπους 
εργασίας αλλά και στην κοινωνική ζωή, 
ωστόσο υπάρχουν και σήμερα ακόμη 
πολλές προκαταλήψεις απέναντί τους. 
 Οι Ελληνίδες γυναίκες έχουν να επιδεί-
ξουν ένα πλούσιο ιστορικό έργο αγώ-
νων και θυσιών, και για να αποχτήσουν 
τα δικαιώματά τους, αλλά και στους 
απελευθερωτικούς αγώνες της πατρί-
δας μας. Η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, 
η Τζαβέλενα, οι Σουλιώτισσες, οι Ναου-

σιώτισσες έγιναν θρύλος στην επα-
νάσταση του 1821. Στην Εθνική Αντί-
σταση η συμμετοχή των γυναικών ήταν 
μαζική. Χιλιάδες αγωνίστριες του ΕΑΜ, 
της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ θυσι-
άστηκαν για την λευτεριά, την ανεξαρ-
τησία και την δημοκρατία της πατρί-
δας μας. Στη συνέχεια, στην περίοδο 
της πάλης του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας (ΔΣΕ) 1946-1949, οι Ελληνίδες 
γυναίκες συμμετέχουν μαζικά στα ένο-
πλα τμήματα και πολέμησαν ηρωικά και 
με αυταπάρνηση τον Αγγλοαμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό και τον ντόπιο μοναρχο-
φασισμό. Ο ηρωισμός και το θάρρος 
των μαχητριών του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ 
είναι ανεξίτηλα γραμμένα στην ιστορική 
μνήμη. Μορφές ηρωίδων σαν την Ηλέ-
κτρα Αποστόλου, την Ειρήνη Γκίνη, την 
Παναγιώτα Σταθοπούλου, την Ισμήνη 

Σιδηροπούλου, την Ευαγγελία Κουσά-
ντζα κ.ά. θα μείνουν αθάνατα σύμβολα 
ηρωισμού και θυσίας στη μνήμη του 
λαού μας. Μετά τη λήξη του εμφυλίου 
πολέμου, όταν βρεθήκαμε στις πρώην 
Λαϊκές Δημοκρατίες και στη Σοβ.Ένωση, 
οι Ελληνίδες γυναίκες πρωτοστάτησαν 
και πάλι στην οργάνωση της νέας ζωής 
μας, των παραδόσεών μας, της μητρι-
κής μας γλώσσας, του πολιτισμού μας, 
της εθνικής μας ταυτότητας.
 Και σήμερα οι γυναίκες της κοινότη-
τάς μας στην Ουγγαρία ασχολούνται με 
τα κοινά προβλήματα και θέματα που 
απασχολούν τους ομογενείς μας. Από-
δειξη γι’ αυτό είναι και το γεγονός, ότι 
από το σύνολο των 150 αντιπροσώ-
πων που εκλέχτηκαν και συμμετέχουν 
στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι 97 είναι 
γυναίκες. Και στις κεντρικές αυτοδιοι-
κήσεις την πλειοψηφία αποτελούν οι 
γυναίκες. Σε σύνολο 34 μελών οι 18 είναι 
γυναίκες. Από τους 34 προέδρους των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων οι 16 είναι 
γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύ-
ουν  την δραστηριοποίηση των γυναι-
κών μας σε όλους τους τομείς της ζωής 
μας. Τους ευχόμαστε από την καρδιά 
μας πολλές επιτυχίες στην οικογενειακή 
και κοινωνική τους ζωή. 
Ζήτω τα 100 χρόνια της Διεθνούς 
Μέρας της Γυναίκας.

Θανάσης Ζιανός
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Νιώθω τυχερή που τα 
παιδιά μου πηγαίνουν 

στο Νηπιαγωγείο KERÉK-
GYÁRTÓ στο 14ο διαμέρισμα 
της Βουδαπέστης,  επειδή 
έτσι είχα την δυνατότητα να 
λάβω μέρος στο Ελληνικό 
Αποκριάτικο Πάρτυ Γονέων 
και Εκπαιδευτικών στις 5 
Φεβρουαρ ίου .Η  ελ λην ική 
βραδιά είχε μεγάλη επιτυχία. 
Την επομένη συζητήσαμε 
με την διευθύντρια του 
νηπιαγωγείου, κα. Zsuzsanna 
Nagyné Jávori για τη βραδιά. 
– Πώς σας ήρθε η ιδέα να 
οργανώσετε ένα ελληνικό 
αποκριάτικο πάρτυ;
– Το νηπιαγωγείο μας εδώ και 
χρόνια οργανώνει την λεγόμενη 
Χοροεσπερίδα Γονέων και Παι-
δαγωγών την περίοδο της Απο-
κριάς. Με την εκδήλωση αυτή 
έχουμε σκοπό να δώσουμε μια 
ευκαιρία στους γονείς να σχη-
ματίσουν μια δημιουργική κοι-
νότητα μεταξύ τους και με τους 
παιδαγωγούς. Η Χοροεσπερίδα 
Γονέων και Παιδαγωγών κάθε 
χρόνο βασίζεται σε διαφορετικό 
θέμα: πρόπερσι είχαμε ένα γου-
έστερν-πάρτυ και πέρσι οργα-
νώσαμε μια τσιγγάνικη χοροε-
σπερίδα. Φέτος αποφασίσαμε 

να κάνουμε μια γνήσια ελληνική 
βραδιά με θέμα τον αρχαίο και 
το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό 
και τις ελληνικές παραδόσεις.
– Γιατί διαλέξατε ακριβώς 
αυτό το θέμα;
– Επειδή στο νηπιαγωγείο μας 
έχουμε αρκετά παιδιά που 
είναι ελληνικής καταγωγής. Στο 
Πανουγγρικό Βασικό Διδακτικό 
Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων 
περιλαμβάνεται - μεταξύ άλλων 
- η διατήρηση και καλλιέργεια 
των  διαπολιτισμικών σχέσεων. 
Με αυτή την εκδήλωση προσπα-
θούμε να εκπληρώσουμε και το 
προκείμενο καθήκον μας.
– Η ελληνική βραδιά είχε 

πολύ πλούσιο πρόγραμμα 
που άρχισε με το διαγωνισμό 
γονέων.
– Ναι. Μαζί με τις νηπιαγωγούς 
είχαμε συνθέσει ένα κουίζ που 
αναφερόταν στην ιστορία των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Έπειτα 
άρχισε ο πραγματικός διαγω-
νισμός με πολλά παιχνίδια και 
γέλια.
– Μας βάλατε να λύσουμε μια 
άσκηση και σχετικά με τις 
θαυμάσιες φορεσιές σας.
– Ακριβώς. Ντυθήκαμε νύμφες 
και θεές για να ζωντανέψουμε 
με αυτόν τον τρόπο την αρχαία 
ελληνική μυθολογία. Οι γονείς 
έπρεπε να μαντέψουν ποιο ντύ-
σιμο συμβόλιζε ποια θεά.
– Είναι πολύ ωραίο που όλοι 
σας πήρατε ενεργό μέρος 
τόσο στις προετοιμασίες όσο 
και στην πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης. Μάθατε κι έναν 
ελληνικό χορό!
– Ναι, το χορό του Ζορμπά.
– Ήταν δύσκολο;
– Είχαμε πολύ καλές δασκά-
λες, τη Χρυσούλα Χριστοδού-
λου και την Όλγα Σαμαρά, και 
αυτό μας διευκόλυνε τη δουλειά. 
Οι δασκάλες του χορού ερχό-
ντουσαν κάθε μέρα και κάναμε 

Οι γιορτές μας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ αποκριάτικο πάρτυ σε ένα ΟΥΓΓΡΙΚΟ νηπιαγωγείο
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Σ Α Ν  Σ Η Μ Ε Ρ Α  –  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
• 1821, 2 Μαρτίου:  Η φρουρά του Μεσολογγίου αποτρέπει τις επιθέσεις των Τούρκων και δυναμώνει την
    άμυνά του. 
• 1821, 25 Μαρτίου: Επίσημη μέρα έναρξης της επανάστασης κατά των Τούρκων.
• 1822, 9 Μαρτίου: Ο Κολοκοτρώνης πολιορκεί την Πάτρα και οι Τούρκοι εγκαταλείπουν το φρούριο.
• 1822, 30 Μαρτίου: Η καταστροφή της Χίου.
• 1826, 2 Μαρτίου: Οι οπλαρχηγοί του Μεσολογγίου ζητούν από την κυβέρνηση βοήθεια για να προστα-
    τεύσουν το Μεσολόγγι.
• 1826, 23 Μαρτίου: Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, με διπλωματικό τους έγγραφο αναγνωρίζουν την ύπαρξη 
    της μαχόμενης Ελλάδας.
• 1829, 13 Μαρτίου: Οι έλληνες επαναστάτες στην περιοχή του Αντιρρίου συνέτριψαν τ’ ασκέρια των Τούρ-
    κων και στο Φρούριο του Αντιρρίου ύψωσαν την ελληνική σημαία της ελευθερίας.
• 1837, 10 Μαρτίου: Στην Αθήνα ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήμιο 
• 1898, 8 Μαρτίου: Επιβολή στην Ελλάδα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.)
• 1905, 5 Μαρτίου: Έναρξη της κρητικής επανάστασης κατά των Τούρκων.
• 1924, 25 Μαρτίου: Στην Ελλάδα η εκθρόνιση της Βασιλείας και η ανακήρυξη της Δημοκρατίας.
• 1944, 10 Μαρτίου: Στην ελεύθερη Ελλάδα ιδρύεται η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)
• 1944, 24 Μαρτίου: Ο ΕΛΑΣ, ύστερα από πολυήμερες μάχες, απελευθερώνει την πόλη των Γρεβενών.
• 1944, 25 Μαρτίου: Σ’ όλα τα χωριά και πόλεις της Ελεύθερης Ελλάδας οργανώνονται πανηγυρικές συγκε-
    ντρώσεις με την ευκαιρία της επετείου της Επανάστασης του ’21.
• 1924, 25 Μαρτίου: Τμήματα του ΕΛΑΣ, χτύπησαν εξοπλισμένους συμμορίτες του Κάλτσεφ στο χωριό 
    Κορυσσό της Καστοριάς, εξοντώνοντας 25 άτομα αυτής της εγκληματικής ομάδας.
• 1944, 30 Μαρτίου: Συνέρχεται η πρώτη Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη και συγκροτείται το Στρατηγείο Ηπεί-
    ρου του ΕΛΑΣ με τα αρχηγεία Τζουμέρκων, Γκράμπαλας, Καλαμά και Σουλίου.

πρόβες επί 3-4 εβδομάδες. Όλοι 
βάλαμε τα δυνατά μας κι έτσι 
καταφέραμε να το μάθουμε.
– Η παράστασή σας ήταν 
καταπληκτική! Είχε τόσο 
μεγάλη επιτυχία που όλοι οι 
γονείς σηκώθηκαν και άρχι-
σαν να χορεύουν μαζί σας!
– Αφού η μουσική ήταν τόσο 
ωραία που κανείς δεν μπο-
ρούσε να μείνει καθισμένος. Ο 
Ζευς (Βασίλης Αγγελίδης) και οι 
φίλοι του (Γεωργία Βλάχου και 
Γαβρίλος Αργυρόπουλος) μας 
εξασφάλισαν την ζωντανή μου-
σική και την γνήσια ελληνική 
ατμόσφαιρα. Ο πρόεδρος της 
Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του 
14ου διαμερίσματος, κ. Δημή-
τρης Μπεκιάρης δίδασκε στους 
γονείς τους χορούς.
– Μετά απ’το χορό μας περί-
μεναν ελληνικά φαγητά στο 
μπουφέ. Ποιος τα ετοίμασε;
– Τα παραγγείλαμε απ’την 
ταβέρνα GYRADIKO και όλα 

ήταν πεντανόστιμα.
– Πράγματι, και το βραδινό 
και το γλέντι ήταν φαντα-
στικά, τα περάσαμε υπέροχα! 
Σαν να ήμασταν στην Ελλάδα. 
Σας ευχαριστούμε!
– Κι εγώ ευχαριστώ όλους εσάς 
που μας βοηθήσατε. Ευχαρι-
στούμε επίσης την Αυτοδιοί-

κηση Ελλήνων του Ζούγκλο η 
οποία χρηματοδότησε τη βρα-
διά μας με 30.000,- φιορίνια, 
και το Ίδρυμα για τον Ελλη-
νικό Πολιτισμό, το οποίο υπο-
στήριξε την εμφάνιση της ορχή-
στρας Ζευς.   

Χ.Π.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Με αγάπη καλούμε εσάς και την οικογένειά σας στην Φιλανθρωπική Βραδιά για 

τον Οίκο του Ελληνισμού που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Φέρεντσβα-

ρος (1096 Budapest, Haller u. 27.) το Σάββατο 10 Απριλίου 2010, ώρα 17.00.

Το βραβείο Για την Ελληνική Μειονότητα θα δωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
από τον πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης των Ελλήνων Ουγγαρίας, κ.Λαοκράτη Κοράνη. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με χορό και μουσική μέχρι αργά.

Εμφανίζονται:
το Παιδικό και Νεανικό Χορευτικό Συγκρότημα Χελιδονάκι

το Χορευτικό Συγκρότημα Ηλιος,
η Χορευτική Ομάδα  Ελληνισμός

η Χορωδία Καρυάτιδες, 

Ορχήστρες:
Συγκρότημα Συρτός
Ορχήστρα Ορφέας 

Παραδοσιακή Ορχήστρα Το Παλιό Μπουζούκι
Γιαννούλα Στεφανίδου με την Ορχήστρα της

Η είσοδος είναι 300 φορίνια, ποσό που θα διατεθεί για τον Οίκο του Ελληνισμού. Εκτός 
αυτού,οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει επιπλέον στον Οίκο του Ελληνισμού με 

την αγορά λαχνών ή/και με την προσφορά δωρεών στον τόπο της εκδήλωσης.

Χορηγοί:

Ελληνική Μειονοτική Αυτοδιοίκηση Φέρεντσβαρος,Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας.

Στη βραδιά όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς.
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Η Ευρώπη επεξεργάζεται μια νέα οικονομική στρατηγική για την 
επόμενη δεκαετία

Η Ευρώπη επεξεργάζεται μια νέα 
οικονομική στρατηγική για την 

επόμενη δεκαετία, προκειμένου να 
αποφύγει την οικονομική παρακμή, 
τη στιγμή που η Ελλάδα δεν γνω-
ρίζει τι της επιφυλάσσει η ερχόμενη 
διετία... Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο παρουσί-
ασε τις προτάσεις «Ευρώπη 2020», με 
στόχο την έξοδο από την κρίση και 
την προετοιμασία της οικονομίας της 
Ε.Ε. για την επόμενη 10ετία. Η νέα 
στρατηγική ανάπτυξης θα αντικατα-
στήσει τη στρατηγική της Λισαβόνας 
που στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία, 
καθώς οι στόχοι που υιοθετήθηκαν 
το 2000 δεν είχαν δεσμευτικό χαρα-
κτήρα για τα κράτη-μέλη, με αποτέ-
λεσμα να παραμεληθούν.Η «Ευρώπη 
2020» περιλαμβάνει δεσμευτικούς 

στόχους για τους 27, αποφεύγοντας, 
όμως, την επιβολή ποινών,ενώ βασί-
ζεται σε 3 προτεραιότητες:
Α) Εξυπνη ανάπτυξη, με τη 
θεμελίωση της οικονομίας στη 
γνώση και την καινοτομία.
Β) Βιώσιμη ανάπτυξη, με την 
προώθηση μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.
Γ) Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. 
Η πρόοδος για την επίτευξη των 
στόχων αυτών θα μετράται σε 
συνάρτηση με 5 πρωταρχικούς 
στόχους με γνώμονα:
α) Το 75 % του πληθυσμού ηλικίας 
20-64 ετών θα πρέπει να εργάζεται. 
β) Το 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε. θα πρέπει 
να επενδύεται σε Έρευνα και Τεχνο-
λογία.

γ) Οι στόχοι «20/20/20» που έχουν 
τεθεί για το κλίμα και την ενέργεια 
θα πρέπει να επιτευχθούν.
δ) Το ποσοστό των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχο-
λική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι 
κατώτερο του 10%, ενώ ποσοστό 
τουλάχιστον 40% της νέας γενιάς 
θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώ-
τερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.
ε) Θα πρέπει να μειωθούν κατά 20 
εκατομμύρια τα άτομα που διατρέ-
χουν κίνδυνο φτώχειας.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
παραπάνω στόχοι, η Επιτροπή προ-
τείνει ένα θεματολόγιο με 7 πρωτο-
βουλίες:1.Ισχυροποίηση της πολι-
τικής Ερευνας και Τεχνολογίας σε 
μείζονες προκλήσεις 2.Βελτίωση 
της ποιοτικής στάθμης και της διε-
θνούς ελκυστικότητας του συστή-
ματος ανώτερης εκπαίδευσης. 
3.Επίτευξη βιώσιμων οικονομικών 
και κοινωνικών ωφελειών χάρη σε 
μια ψηφιακή ενιαία αγορά. 4.Στή-
ριξη της μετάβασης σε μια οικονο-
μία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
5. Μια βιομηχανική πολιτική για 
πράσινη ανάπτυξη. 6. Στρατηγική 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργα-
σίας 7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
την καταπολέμηση της φτώχειας. Η 
«Ευρώπη 2020» θα συζητηθεί στη 
σύνοδο κορυφής του Μαρτίου και 
στη σύνοδο του Ιουνίου θα υιοθε-
τηθούν οι εθνικοί στόχοι.

Διασκευή άρθρου του Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ 

Kλείνουν οι έδρες νεοελληνικών σπουδών…

Σ ε συρρίκνωση οδηγούνται οι 
νεοελληνικές σπουδές στο εξω-

τερικό. Από τις περίπου 185 έδρες 
που υπάρχουν σε πολλά πανεπιστή-
μια του κόσμου, αρκετές είναι υπό 
κατάργηση ή κινδυνεύουν να καταρ-
γηθούν. Οι πανεπιστημιακοί αναφέ-
ρουν πολλούς λόγους: περικοπές 
στα οικονομικά ακόμα και μεγάλων 

ξένων πανεπιστημίων, μείωση της 
σημασίας της ελληνικής γλώσσας 
σε ένα γενικότερο πλαίσιο συρρί-
κνωσης των ανθρωπιστικών σπου-
δών, η οικονομική - κυρίως, αλλά 
όχι μόνο- αδυναμία του ελληνικού 
κράτους να στηρίξει την ελληνική 
γλώσσα στο εξωτερικό. Ακόμη και η 
παγκοσμιοποίηση φαίνεται να παί-
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ζει τον ρόλο της, ενώ δεν βοηθάει 
ούτε η αδυναμία πολλών πανεπι-
στημιακών προγραμμάτων να προ-
σαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Τα πράγματα στη Δυτική 
Ευρώπη είναι μάλλον δραματικά 
και η περίπτωση του Κing΄s College 
δεν είναι βέβαια μοναδική: τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν καταργηθεί τρεις 
έδρες νεοελληνικών σπουδών στη 
Γερμανία, μία στη Σουηδία, επίσης 
στην Ολλανδία και την Ιταλία. Το 
ίδιο συμβαίνει από χρόνια και στην 
Αυστραλία (όπου η δεύτερη γενιά 
μεταναστών δεν έδειξε μεγάλο ενδι-

αφέρον φοίτησης στα αντίστοιχα 
τμήματα), ενώ μεγάλη είναι η υπο-
χώρηση των Νέων Ελληνικών στις 
σκανδιναβικές χώρες. Όπως ανα-
φέρεται σε έκδοση για τις ελληνικές 
σπουδές στην Ευρώπη (επιμέλεια: 
Ι.Ν. Καζάζης, Έκδοση Κέντρου Ελλη-
νικής Γλώσσας και Εκδ. Πατάκη) στο 
Πανεπιστήμιο του Όσλο της Νορ-
βηγίας, το μάθημα των Ελληνικών 
καταργήθηκε, το ίδιο και στο Άαρ-
χους της Δανίας ενώ στην Ισλανδία, 
στο Πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ, η 
ελληνική γλώσσα διδάσκεται μόνο 
στο πλαίσιο των θεολογικών σπου-

δών. Στη Βρετανία ειδικότερα- όπου 
πολλά πανεπιστήμια έχασαν και 
χρήματα επενδεδυμένα στο Χρημα-
τιστήριο!-, τα πράγματα ακολου-
θούν από χρόνια φθίνουσα πορεία. 
Σε προπτυχιακό επίπεδο, χορήγη-
σης δηλαδή βασικού πτυχίου νεο-
ελληνικών σπουδών, μετά την 
κατάργηση του πτυχίου του Πανε-
πιστημίου του Μπέρμιγχαμ, υπάρχει 
κίνδυνος κατάργησης και του πτυ-
χίου του Κέιμπριτζ.

Ν. Γ., 03-03-2010, Διασκευή 
άρθρου από το www.enet.gr

Hadirokkant iroda 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. Tel./fax: 330-78-52

A 2010. évre szóló kiegészítő segédeszközöket kizárólag hadirokkantak igényelhetik a hadirokkant irodában személyesen 
vagy levélben. Személyes megjelenés esetén az eredeti hadigondozási igazolvány bemutatása szükséges! Amennyiben levél-
ben igénylik az eszközöket, a hadigondozási igazolvány mindkét oldali fénymásolata csatolandó. Aki az előző években igényelt 
infrolámpát, lábmasszírozót, vércukorszintmérőt valamint vérnyomásmérőt, ebben az évben már nem igényelheti ugyan-
azokat az eszközöket. A kuratórium döntése alapján a 2010-ben levásárolható összeghatár minden hadirokkant részére egy-
ségesen 15.000,- Ft, az összeghatár feletti többletköltség a hadirokkantat terheli.

Eszköz megnevezése Összeg
Sóinhalátor 6735 Ft
Derékmelegítő öv (derék körmérete szükséges) 5535 Ft
Csaba párna 4635 Ft
Melegvizes palack 6870 Ft
Háttámasz 2115 Ft
Matracvédő lepedő 4915 Ft
Ágytál + fedő 1480 Ft
Műanyag férfi  kacsa 620 Ft
Nyakpárna felfújható 2610 Ft
Frottír vagy pamut csonkharisnya (méret: 35, 45, 60 cm) 2370 Ft
Rugalmas térdrögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1750 Ft
Rugalmas bokarögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1625 Ft
Lábmasszírozó légbuborékos és vibrációs 10340 Ft
Infralámpa Compact 100 W 6100 Ft
Infralámpa Intenzív 150 W 9525 Ft
Derma Clean bőrtisztító folyadék 4215 Ft
Derma Repair ápoló és regeneráló 4570 Ft
Derma Prevent dörzsölés és izzadás ellen 4570 Ft
Szendvics szerkezetű talpbetét (37-45 méretig) 4440 Ft
Heti gyógyszeradagoló 1825 Ft
Relaxán zokni (37-39, 39-41, 41-43, 43-45, 45-47 méretig) 3615Ft
Vércukormérőhöz tesztcsík (1 doboz 50 db) 5470 Ft
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Eszköz megnevezése Összeg
Csúszásgátló fürdőkádba 1580 Ft
Elektromos hullámmatrac (Kizárólag fekvőbeteg orvosi igazolással!) 15000 Ft
Éjszakai jelzőfény 1130 Ft
Szilikon talpbetét (méret szükséges! 37-44-ig) 7000 Ft
Vércukorszintmérő készülék (Orvosi igazolás szükséges!) 13560 Ft
Elektromos ágy bérlése / nap 1250 Ft
Rugalmas csuklórögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1575 Ft
Rugalmas könyökrögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1480 Ft
Mágneses térdrögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1845 Ft
Mágneses bokarögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1000 Ft
Mágneses csuklórögzítő (S, M, L, XL méretekben) 725 Ft
Mágneses könyökrögzítő (S, M, L, XL méretekben) 1170 Ft
Inframasszírozó készülék 7000 Ft
Szilikon sarokék (S, M, L méretekben) 3815 Ft
Vérnyomásmérő (aki eddig még nem igényelt) 12500 Ft

Nemzetiségek Háza létrehozását javasolja a kisebbségi ombudsman

Nemzetiségek Háza megalapí-
tását javasolja a kisebbségek 

asszimilációjának megállítása, kultu-
rális értékeik megóvása érdekében 
Kállai Ernő ombudsman. A nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok országgyű-
lési biztosa a 13 hivatalosan elismert 
magyarországi kisebbség kulturális 
jogairól szóló, hét területet átfogó 

vizsgálatának eredményét ismertetve 
hétfői, budapesti sajtótájékoztató-
ján azt mondta: a kisebbségi kulturá-
lis élet valamennyi területén komoly 
hiányosságok tapasztalhatók. Ezek 
nagy része a jogi szabályozás és az 
állami szerepvállalás hiányosságából 
adódik, ezért 35 jogalkotási javaslat-
tal és 78 ajánlással fordul a kormány-

hoz és a kisebbségi szervezetekhez 
- tette hozzá. Kállai Ernő közlése sze-
rint a kisebbségi közösségek asszimi-
lálódnak, egyre nehezebb kultúrájuk 
ápolása, és ezt a folyamatot a meg-
lévő kulturális intézményi háttér nem 
képes megállítani.

Forrás: MTI 2010. február 1.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ
Όπως κάθε χρόνο, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας 
του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  

θα διεξαχθούν στο Ελληνικό Σχολείο Βουδαπέστης στην οδό Vécsey 5.

την Τρίτη 11 Μαΐου για τα επίπεδα Α’ και Β’
και

την Τετάρτη 12 Μαΐου για τα επίπεδα Γ’ και Δ’.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις  από 1 Φεβρουαρίου έως τις 22 Μαρτίου 2010

Ποσό συμμετοχής:
Α΄ και Β΄ επίπεδο 53 ευρώ
Γ΄ και Δ΄  επίπεδο 59 ευρώ

Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα: 06 20 621 6328 και 06 70 650 3949



Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

12

Τα νέα μας / Híreink

Tisztelt Olvasóink!

Mindazok, akik szeretnék 
adójuk 1%-ával közössé-
günk idős tagjait támo-
gatni, az Olympos Idős-
korúakért Alapítványon 
keresztül megtehetik.

Az Olympos Alapít-
vány adószáma:

18187269-1-42

Nagyon köszönjük a felajánlásokat!

Mindazok, akik szeretnék 
adójuk 1%-ával közössé-
günk idős tagjait támo-
gatni, az Olympos Idős-
korúakért Alapítványon 
keresztül megtehetik.

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

Στις 15 Μαρτίου στο χωριό Μπελογιάννης

Στις 15 Μαρτίου, με την ευκαιρία της  επετείου της Εθνικής Γιορτής της Ουγγαρίας βραβεύτηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ο μητροπολί-
της Αυστρίας και έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. 
Μιχαήλ για την προσφορά του στην ανάδειξη  των ουγ-
γρο-ελληνικών πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων. Η 
τελετή της βράβευσης έγινε  στα πλαίσια του εορτασμού 
της επανάστασης του 1848 στο χωριό Μπελογιάννης, 
όπου ο βουλευτής της περιοχής κ. Ετσιουντί Λάσλο αξι-
ολόγησε το έργο και τις δραστηριότητες του κ.κ. Μιχαήλ. 
Μετά ακολούθησε  πλούσιο πρόγραμμα των γειτονικών 

χωριών. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του εξέφρασε την γνώμη ότι η βράβευση αυτή είναι 
βράβευση του ελληνικού στοιχείου της Ουγγαρίας  που έχει προσφέρει  αρκετές πολιτιστι-
κές αξίες στην Ουγγαρία, όπως τελευταία την εκκλησία που έχτισε στο χωριό Μπελογιάννης.

Apróhírdetések/ Μικρές αγγελίες
 
Görögországban megjelenő gyógyszergyártó cég orvosokat megszólító kampányába tipi-
kusan görög kinézetű embereket keresünk különböző korosztályban, egynapos egészalakos 
fotózásra. Egy-egy 30 év körüli férfi t és nőt, egy-egy  50 év körüli férfi t és nőt és egy-egy 6-7 
év körüli kisfi út és kislányt keresünk.
Az egészalakos fényképeket a következő címre várjuk: annamaria.pilinyi@webservices.hu

Aνακοίνωση
Το Προεδρείο του Συλλόγου συγκαλεί συνεδρίαση 
στις 17 Απριλίου στις 10:00 π.μ. όπου θα παραστούν 
οι αντιπρόσωποι των παραρτημάτων Βουδαπέστης 
καθώς και των κοινοτήτων των περιοχών της 
πρωτεύουσας.



ΜΑρτιΟς 2010 • EτΟς: 16°

13

Τα νέα μας από Ελλάδα

ΑΝΑΓΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ

Η σημερινή  παγκόσμια οικονομική 
κρίση είναι η  μεγαλύτερη από όσες  

έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, η μεγαλύ-
τερη σε ένταση, σε  έκταση και σε διάρ-
κεια. Στις προηγούμενες υπήρχε η δυνα-
τότητα η κρίση από τις πλούσιες χώρες 
να «αποσυμπιεστεί», να μετατοπιστεί 
σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που 
δεν είχαν πληγεί  άμεσα (συνήθως στις 
φτωχότερες). Τώρα η κρίση είναι  πράγ-
ματι παγκόσμια! Από την Αργεντινή 
έως την Ιρλανδία, από την Πορτογαλία 
μέχρι την Ταιβάν. Όπως κάθε ενεργει-
ακή κρίση μας αναγκάζει να βρούμε νέες 
μορφές ενέργειας έτσι και η οικονομική 
κρίση θα μας αναγκάσει να βρούμε νέα 
κοινωνικά συστήματα, νέα οικονομικά 
μοντέλα,  νέα φιλοσοφικά ρεύματα και 
ιδεολογίες. Μια και μιλάμε για ιδεολο-
γίες πρέπει να πούμε ότι η μεγαλύτερη 
ιδεολογία είναι η ανάγκη, το  ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ανθρώπων! Αυτά τα εκατομ-
μύρια των ανθρώπων θα βρούνε τρόπο 
να πείσουν ορισμένους αδηφάγους. Είναι 
αυτό που λέγανε οι αρχαίοι στη Δωρική 
διάλεκτο: Αναγκα και θεοί πείθονται. Σε 
μια παγκόσμια οικονομική κρίση λοι-
πόν επιβάλλεται να βρεθεί μια παγκό-
σμια λύση. Αυτό που πρέπει αρχικά να 
ξεκαθαρίσουμε είναι να δούμε πιο συγκε-
κριμένα τι είδους κρίση είναι αυτή που 
ταλανίζει τον κόσμο! Ακούμε συχνά στις 
μέρες μας  τον όρο χρηματοπιστωτική 
κρίση. Ο όρος από μόνος του είναι ολί-
γον παραπλανητικός. Όχι ότι σαν φαι-
νόμενο δεν υπάρχει τέτοια κρίση, αλλά 
εδώ έχουμε να κάνουμε πρώτιστα με 
κάτι άλλο. Έχουμε  κρίση υπερπαρα-
γωγής.  Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν 
είναι το αίτιον αλλά το αποτέλεσμα για 
να χρησιμοποιήσουμε φιλοσοφικούς  
όρους, είναι το αποτέλεσμα της κρίσης 
υπερπαραγωγής. Ο όρος υπερπαραγωγή 
αποφεύγεται τεχνηέντως από μερικούς, 
γιατί ξυπνά παλιές θύμησες, τότε που οι 
άνθρωποι πεινούσανε  επειδή βγάλαμε 
πολύ σιτάρι, τότε που κρυώνανε το χει-
μώνα γιατί επειδή βγάλανε πολύ σιτάρι. 
Αυτή η αντίφαση λύθηκε στο παρελθόν, 

σε ένα μέρος του πλανήτη τουλάχιστον, 
με οδυνηρό για τους κατέχοντας τρόπο: 
Άλλαξαν  οι σχέσεις ιδιοκτησίας των 
μέσων παραγωγής. Εμείς λέμε λοιπόν 
ότι έχουμε 1. υπερπαραγωγή προϊόντων 
σε παγκόσμια κλίμακα και 2. υπερπα-
ραγωγή ακόμη και φανταστικών πραγ-
μάτων. Στην πρώτη κατηγορία κατα-
τασονται δισεκατομυρια προϊόντα, από 
αεροπλάνα  μέχρι υποβρύχια, από απλές 
καρφίτσες μέχρι πολύτιμα μέταλλα. Η 
άναρχη παραγωγή προϊόντων, στην 
ελεύθερη λεγόμενη οικονομία, είχε σαν 
αποτελεσμα να παραχθούν πάρα πολλά 
προϊόντα που είναι αδύνατον να κατα-
ναλωθούν σε ένα μικρό χρονικό διά-
στημα, και όσο πιο ανθεκτικα είναι τόσο 
το χειρότερο. Ο βιομηχανικός και εμπο-
ρικός τομεας που συνήθως είναι  ο καλύ-
τερος πελάτης των τραπεζών (όταν 
κάνει επενδύσεις ) δεν παράγει γιατί  
στις αποθήκες του έχει τεράστια απο-
θέματα. Οι τράπεζες τότε δεν έχουνε τι 
να κάνουνε το χρήμα τους, χρεοκοπούν 
όχι γιατί δεν έχουν αλλά αντίθετα γιατί 
έχουν πάρα πολύ χρήμα στις αποθήκες 
τους η πιο σωστά στα χρηματοκιβώ-
τια τους (τότε δίνουν τα μεγάλα bonus 
στα golden boys). Μη βρίσκοντας λοι-
πόν πελάτες από τον βιομηχανικό και 
εμπορικό κόσμο, στρέφονται σε πελά-
τες-κράτη. Εκεί τα πράγματα είναι ίσως 
πιο εύκολα , υπάρχει πάντοτε η κρατική 
σπατάλη, η σπατάλη  του δημοσίου που 
πολλές φορές την υποθάλπουν οι ίδιοι οι 
τραπεζίτες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. 
Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα μας. Εκτός 
λοιπόν  από αυτό το χρήμα το χειροπια-
στό υπάρχει και ένα άλλο δεύτερο που 
αναπαράγεται και συσωρευεται  εκατο-
ντάδες χρόνια τώρα. Ας ασχοληθούμε 
λίγο πιο λεπτομερειακά με την δεύτερη 
περίπτωση. Για να γίνουμε πιο κατανοη-
τοί θα δανειστούμε δυο- τρία στατιστικά 
στοιχεία από ένα εκπληκτικό  άρθρο του 
ΚΙΜΠΙ  που δημοσιεύτηκε στον «Κόσμο 
του Επενδυτή» την 29-11-2009. Σύμφωνα 
λοιπόν με αυτά τα στοιχεία το παγκό-
σμιο χρέος, αυτό « που χρωστάνε αυτή 
τη στιγμή όλες οι κοινωνίες του πλανήτη 

στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα » 
(χωρίς να υπολογίσουμε εκείνο των ιδι-
ωτών) ανέρχεται στα 35,8 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια, και «κάθε δευτερόλεπτο, 
προστίθεται ένα εκατομμύριο δολάρια».  
Έλα όμως που τα χειροπιαστά δολάρια 
που κυκλοφορούν σ όλο τον πλανήτη, 
αυτά που έχουν βγει από το τυπογρα-
φείο, είναι μόλις 8,3 τρισεκατομμύρια? 
Η διαφορά  35,8 μειον 8,3 είναι ίσον 27,5 
τρεις. Αν αφαιρεσουμε από τα 27,5 και το 
1 τρις που είναι τα αποθέματα χρυσού 
σε ολον τον κόσμο (29634 τόνοι ) τότε 
μένουν 26,5 τρεις. Αλήθεια τι είναι αυτά 
τα 26,5 τρεις? Είναι πιστωτικό χρήμα? 
Είναι τόκοι? Είναι αέρας κοπανιστός? 
Είναι και τα τρία μαζί; Στην αγορά έχουμε  
όχι ένα αλλά  δυο ειδών χρήματα, εκείνα 
που είναι χειροπιαστά, που έχουν βγει 
από το τυπογραφείο , τα 8,3 τρεις και 
εκείνα  που δεν έχουν  βγει καμιά φορά 
από το τυπογραφείο που δεν έχουν 
πάνω τους ούτε ένα άτομο φυσικής ύλης, 
ένα εμπόρευμα, που ωστόσο έχει ιδιο-
κτήτες, που μας το ζητάνε κάθε τόσο να 
τους το επιστρέψουμε χωρίς ποτέ να μας 
το έχουν δώσει γιατί ποτέ δεν το είχαν, 
και που το μέγεθος του είναι πολλα-
πλάσιο του πρώτου, είναι τα 26,5 τρεις. 
Βάζοντας δηλαδή στην ζυγαριά από την 
μια μεριά ας πούμε αριστερά τα χαρτο-
νομίσματα  που είναι χειροπιαστά, που 
έχουν φυσικό βάρος και από την άλλη ας 
πούμε δεξιά εκείνα που δεν έχουν τυπω-
θεί ποτέ και δεν έχουν ούτε ένα  ούτε 
ένα γραμμάριο βάρος, ούτε ένα άτομο 
φυσικής ύλης όπως είπαμε παραπάνω, 
θα δούμε ότι η ζυγαριά θα γύρει προς τα 
δεξιά…Εδώ οι  νόμοι της βαρύτητας δεν 
ισχύουν, η Φυσική σηκώνει τα χέρια! Με 
τα 8,3 κάνουν μπιζνες, δουλεύουν, (τα 
8,3 τρεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 
μέρος της υπεραξίας γενεών και γενεών) 
με τα 26,5 τρεις μας δουλεύουν.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  
κι αν ακόμη η ανθρωπότητα αύριο 
έφθανε στο ακρον αωτο της φιλοτι-
μίας της, της συνέπειας της και αποφά-
σιζε να μαζέψει όλα τα χαρτονομίσματα 
και όλο το χρυσό του κόσμου, πάλι θα 
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χρωστούσε 26,5 τρισεκατομμύρια. Είναι 
κάτι παρόμοιο με την περίπτωση εκείνη 
που ένας πλούσιος βαρκάρης πέρασε 
από ένα σχεδόν ερημικό  νησί όπου 
κατοικούσανε δέκα μόνο άτομα, τους  
έδωσε την 1 -Ιανουαρίου δανεικά στον 
καθένα τους  από χίλια ευρώ με τόκο 
10 %,  λέγοντας τους  ότι θα  περά-
σει μετά από ένα χρόνο και θα  τους  
ζητήσει να τον ξοφλήσουνε. Την 31 του 
Δεκέμβρη οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν 
έτοιμα  συνολικά 11000 ευρώ? Ότι και 
να κάνανε όμως πάλι θα χρωστούσανε 
συνολικά 1000 ευρώ, γιατί στο νησί δεν 
υπήρχαν τυπωμένα αυτά τα 1000 ευρώ 
που χρειάζονταν  για τους τόκους! Η 
υδρόγειος είναι ένα νησί.. Με τα παρα-
πάνω  παραδείγματα   αποδεικνύεται 
ένα πράγμα, ότι το χρέος και ο τόκος 
όταν δεν είναι σε είδος, η όταν δεν είναι 
τυπωμένα τα χαρτονομίσματα  που 
αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό του 
χρέους και  του τόκου, αυτός ο δανει-
σμός  είναι μια παράλογη  οικονομική  
πράξη. Αν είναι μια φορά  παράλογος 

ο δανεισμός των δέκα ανθρώπων του  
ερημικού  νησιού του παραδείγμα-
τος μας, είναι χίλιες φορές παράλογος 
ο δανεισμός με τόκο των 200 σχεδόν 
κρατών της υδρογείου από το διεθνές 
τραπεζικό σύστημα! Οι τραπεζίτες όταν 
λένε να τους ξοφλήσουμε με  χαρτονο-
μίσματα που δεν έχουν τυπωθεί ποτέ , 
είναι σαν να λένε  να τους ξοφλήσουμε 
με διαμάντια από τον πλανήτη Άρη, 
θέλουνε δηλαδή πάντοτε να τους χρω-
στάμε!  Θα ρωτήσει κανείς τώρα και 
που θα βγει αυτή η δουλειά. Αν σήμερα 
το παγκόσμιο χρέος αυξάνει κάθε δευ-
τερόλεπτο κατά ένα εκατομμύρια δολά-
ρια αύριο θα αυξάνει κατά δυο εκατομ-
μύρια. Αν δεν πληρωθούν τα χρέη, οι 
τραπεζίτες θα λένε ότι τους φάγαμε τα 
λεφτά, εμείς θα λέμε ότι τα λεφτά μας 
τα έχουν  φάει οι τραπεζίτες χωρίς καν 
να προλάβουμε να τα δούμε.  Μια συμ-
βιβαστική  λύση είναι  εμείς να αρκέ-
στουμε  στα 8,3 τρεις (την υπεραξία), 
και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα 
ας πάρει τα υπόλοιπα 26,5 τρεις. (Είναι 

μια λύση που βασίζεται στο αξίωμα  
ότι « όπως η γη ανήκει σ αυτούς που 
την έχουν ανάγκη έτσι και  τα λεφτά 
ανήκουν σ αυτούς που τα έχουν ανά-
γκη»). Βοήθεια τους! Και θα αρχίσουμε 
πάλι από την αρχή?  Όχι . Παραπάνω 
είπαμε ότι η ανάγκη θα μας αναγκά-
σει να βρούμε νέα οικονομικά μοντέλα. 
Ένα νέο μοντέλο είναι αυτό που βασικό 
του στοιχείο είναι το φορολογικό εκείνο 
σύστημα που φορολογεί κάθε επιχεί-
ρηση όχι με τα καθαρά της κέρδη αλλά 
ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομέ-
νων σε κάθε επιχείρηση. Υ.Γ. Λεπτομερής 
περιγραφή για το νέο αυτό οικονομικό 
μοντέλο η πιο σωστά το νέο φορολο-
γικό σύστημα,  στην «Ενημέρωση » της 
19-02-02010 και στο μικρό βιβλίο «Η 
τέταρτη διάσταση της Πολιτικής Οικο-
νομίας  τα αίτια της κατάρρευσης και η 
έξοδος από την κρίση»

Βοστινιωτης Παναγιώτης
Πωγωνιανη Ιωαννινων

Vostiniotis@yahoo.gr

HIRDETMÉNY
2009. december 17-én Budapesten a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közmeghallgatást tartott 
honfi társaink részére. Ezen a rendezvényen a meghívottak szóvá tették az évek óta húzódó – jogos – vagyoni kár-
talanítási igényüket Görögországgal szemben. Az igények felmérése céljából kérjük az érintettek jelentkezését az 
alábbi adatok feltüntetésével:
– Név, görög és magyar nyelven
– Apja, anyja neve görög és magyar nyelven
– Lakcíme, telefonszáma
– Állampolgársága (kettős állampolgárság esetén mindkettő)
– Görögországi címe (megye, város, falu megnevezésével, az illetékes földhivatal feltüntetésével)
– Tett-e lépéseket ez ügyben és mikor?
– Milyen választ kapott?

Cím:  Dr. Topuzidis Dimitris ügyvédi iroda (2010. február 5-én történt egyeztetés alapján)
 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36.

A sikeres lebonyolítás és részletesebb tájékoztatás érdekében hívja a 06-27-630228-as telefonszámot 15 – 17 óra 
között.
Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Budapest, 2010. március 12.

Panajotu Dimitrios
Az egyik érintett
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΔΟΣ

Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδα-
πέστης, προικισμένη με καλές 

οργανωτικές ικανότητες, διαδοχικά 
διοργανώνει ξεχωριστές συσκέψεις, 
για όφελος, όπως λέει, την συζή-
τηση της ζωής και δράσης των κοι-
νοτήτων και του «κοινού πλάνου». 
Για τον συντονισμό της οργανωτικής 
δραστηριότητας έχουν προσλάβει 15 
αυτοδιοικήσεις, 8 κοινωνικές οργα-
νώσεις, ακόμα και την εκκλησία. Για 
την αποτελεσματικότητα της δρά-
σης τους από το 2009 ακόμη έχουν 
ιδρύσει νέο σύλλογο με την ελληνική 
κοινότητα της Κεντρικής Ουγγαρίας.
Για μια ήρεμη και ελεύθερη ανταλ-
λαγή απόψεων, για το κοινό πλάνο 
δουλειάς τους, έπρεπε να εξασφαλί-
σουν συνθήκες «αναγέννησης». Στις 
12-13 Δεκεμβρίου 2009, στο κάστρο 
του Visegrád έγινε η σύσκεψη, 
ύστερα από την συνάντηση που 
είχε προηγηθεί πρωτύτερα, το έτος 
2008 στο Noszvaly. Για να είναι ολο-
κληρωμένη η σειρά των εκδηλώ-
σεων περί ιδρύσεως των κοινοτή-
των. «Ο Σύλλογος, στις 6 Μαρτίου 
στο ξενοδοχείο ACTOR, προσκαλεί 
τους συμπατριώτες μας των νομών 
σε «κανονική σύνοδο», που θα είναι 
η συνέχιση της περιφερειακής συν-
διάσκεψης. 
Μεταξύ των πλάνων του συλλόγου 
ανήκουν μεταξύ άλλων και το πρό-
γραμμα ανέγερσης αναμνηστικών 
πλακών, καθώς επίσης η έκδοση 
ενός ημερολογίου και κατ’ ακολου-
θίαν βιβλία για τα αγάλματα που 
είχαν δημιουργήσει Έλληνες καλλι-
τέχνες στην δεδομένη περιφέρεια. 
Η πρωτοβουλία αυτή είναι ευγε-
νική.
Παρατηρήσεις:
Σ’ ότι αφορά τις αναμνηστικές πλά-
κες στο νέο νεκροταφείο και στο 
χωριό Μπελογιάννη, το θέμα αυτό 
είναι παλιό αντικείμενο συζητή-
σεων μεταξύ των Ελλήνων, όμως 
μέχρι στιγμής κανένας δεν πρότεινε 
κάτι το συγκεκριμένο.

Δεν καταλαβαίνουν, γιατί περί 
αυτού πρέπει να ιδρυθεί ξεχω-
ριστός σύλλογος; Γιατί πρέπει να 
οργανώνεται σύνοδος και συζή-
τηση σε εξωτερικούς τόπους για 
την επίλυση των οικονομικών προ-
βλημάτων των κοινοτήτων των 
πόλεων Eger και Miskolc. Τα ποσά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ήρεμη συζήτηση του πλάνου, θα 
επαρκούσαν για την κάλυψη των 
οικονομικών προβλημάτων των 
δυο προαναφερόμενων κοινοτή-
των.
Για το καλό των «πλάνων», η 
Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδαπέ-
στης, - αν και όχι με τον διάβολο 
-, είναι ικανή να συνεργαστεί και 
με τον υπεύθυνο «Έλληνα», που 
έχει διεισδύσει, (ασαφές;;;, Κοίτα 
το υπ’ αριθμό 1 ΙΣΤΡΟΣ, 2009., σελ. 
44.). Αυτός ο «Έλληνας», που μέσα 
από τις οργανώσεις, που ο ίδιος 
ίδρυσε, προσπαθεί να διχάσει και 
να διασπάσει τις γραμμές των εδώ 
Ελλήνων, και μέχρι έναν βαθμό 
το πέτυχε. Η Αυτοδιοίκηση Ελλή-
νων Βουδαπέστης, αντί να θέλει να 
πάρει την καθοδήγηση του Συλλό-
γου και της Πανουγγρικής Αυτο-
διοίκησης, σε πολλά θέματα θα 
μπορούσε να συνεργαστεί με τις 
αυτοδιοικήσεις της Βουδαπέστης 
και τις κοινωνικές οργανώσεις. Δεν 
χρειάζεται να ακολουθεί ξεχωριστό 
δρόμο και να υποκινεί την διχό-
νοια. Ανώτερο όργανο της ελληνι-
κής κοινότητας είναι η Αυτοδιοί-
κηση Ελλήνων Ουγγαρίας.
Οι διασπαστικές ενέργειες των 
εκπροσωπών τους, που υπάρ-
χουν στον Σύλλογο, εκεί πρέπει να 
εκφράσουν τις απόψεις τους. Κατά 
την γνώμη μου αυτοί οι εκπρόσω-
ποι που συνεχώς απουσιάζουν από 
τις συνεδριάσεις της Πανουγγρικής 
Αυτοδιοίκησης, που προξενεί τις 
διχόνοιες, δεν ωφελούν σε τίποτε. 
Μήπως άραγε πλησιάζουν οι εκλο-
γές των αυτοδιοικήσεων;

Είναι επίσης περίεργες και οι σχέ-
σεις της Αυτοδιοίκησης της Βου-
δαπέστης με την εκκλησία. Απ’ ότι 
διαφαίνεται, παίζουν τον ρόλο του 
υπηρέτη, του μεσολαβητή και του 
ταχυδρόμου της οργανωτικής δρα-
στηριότητας της εκκλησίας.
Είναι περίεργο το γεγονός ότι στην 
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
ανέλαβαν το ρόλο του «μεσο-
λαβητή». Καλούν τον κόσμο στο 
νεκροταφείου Fiumei, για τον καλ-
λωπισμό μνημείων των Ελλήνων 
της πρώτης διασποράς και την 
κατάθεση στεφάνων. 
Σεβόμαστε την πρώτη διασπορά 
των Ελλήνων, όμως η 28 Οκτω-
βρίου είναι Γιορτή της Ελληνικής 
Εθνικής Αντίστασης 1940-1949. 
Ο ελληνικός λαός επομένως και 
από κοινού αγωνίστηκε στο αλβα-
νικό μέτωπο κατά των εισβολέων 
του Μουσολίνι, της τριπλής γερ-
μανο-ιταλο-βουλγαρικής κατοχής 
και εν συνεχεία κατά του ακροδε-
ξιού ελληνικού καθεστώτος, με την 
στήριξη των Αγγλο-Αμερικανών 
πατρώνων τους. Σ’ αυτή την περί-
οδο ο λαός μας, για την ζωή του, 
την πατρίδα, την ανεξαρτησία και 
την ελευθερία του πρόσφερε μεγά-
λες θυσίες. Αυτοί ήταν οι ήρωες 
πατεράδες μας, παππούδες μας, 
οι πρόγονοί μας. Ο αριθμός των 
Ελλήνων Αντιστασιακών που βρή-
καν άσυλο στην Ουγγαρία, υπερ-
βαίνει τα 1500 άτομα. Πολλοί απ’ 
αυτούς βρίσκονται ανάμεσά μας. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός αυτών των 
ηρώων βρίσκονται στο νεκροτα-
φείο του Μπελογιάννη, ενώ άλλοι 
στη Βουδαπέστη, - στο νεκροτα-
φείο Keresztúri, στο τέρμα 28, και 
όχι στο νεκροταφείο της λεωφόρου 
Fiumei. 
Σ’ αυτούς τους ήρωες από πολύ 
παλιά τους άξιζε μια αναμνηστική 
πλάκα.

Τάκης Χριστοδουλάκης
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Μύδρος
• Παρασκευή 9 Απριλίου,20.00-24.00 στον ‚’Ζορ-

μπά’’, Bp. VΙο διαμ. Podmaniczky u.18.
• Σάββατο 10 Απριλίου,18.00-23.00 στο Πολι-

τιστικό Κέντρο József Attila του Φέρεντσβά-
ρος,Bp. Toronyház u. 3/b

• Σάββατο 17 Απριλίου,στις 19.00.στο Helyőrségi 
Klub του Έγκερ,Kossuth Lajos u.12.

• Παρασκευή 23 Απριλίου στον ‚’Ζορμπά’’,
20.00-24.00. Κρατήσεις:33-27-900 
• Σάββατο 24 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Radnóti Miklós στο Τσέπελ, Vénusz u. 2.
• Τετάρτη 28 Απριλίου,στο Dominikánus Ház στο 

Pécs, Színház tér 2.
• Σάββατο 27 Μαρτίου ώρα:20.00-24.00 στον ‚ 

„Ζορμπά’”
Mασκαράδες  
• Σάββατο 10 Απριλίου, 18:00-22:00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Csokonai, Bp. XIVο διαμ. Eötvös 
u.64.

• Παρασκευή 23 Απριλίου,14:00-16:00.στο Ζού-
γκλο,στο δημοτικό σχολείο της οδού Hermina 

Συρτός
• Κάθε Κυριακή του Απρίλη (εκτός Κυριακή του 

Πάσχα) στο Πολιτιστικό Κέντρο της Οβού-
δας 18.00-23.00 . Bp IIIο.διαμ.. San Marco u.81.
Tηλ.:388-7370 

• Σάββατο 3 Απριλίου στις 19:00 Πάσχα στην 
ταβέρνα Διόνυσος.

• Σάββατο 17 Απριλίου, στις19:00,στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Békásmegyer. Bp IIIο διαμ. 
Csobánka tér 5.

Γιαννούλα Στεφανίδου & Ορχήστρα
• Παρασκευή 2 Απριλίου στις 20:00 στον Zορ-

μπά. Bp VΙο διαμ.Podmaniczky u.18 Κρατήσεις: 
33-27-900

• Σάββατο 10 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Φέρεντσβάρος, Bp IΧο.διαμ. Haller u. 27.

• Κάθε Σάββατο του Απρίλη στο εστιατόριο 
Acapulco Kaukázusi  bowling center. Βp Xο διαμ.
στη γωνία των οδών Bányató &Tavas : Κρατή-
σεις: 261-22-23 

Kollonay Zoltán πιανίστας
• Κάθε Τετάρτη του Απρίλη, ώρα:19:30 στο 

δημαρχείο του Hévíz
Έβρος
• Σάββατο 17 Απριλίου,ώρα:19.00 στο Fészek 

Művészklub Bp VIIIο διαμ. Kertész u. 36.
Παπαδημητρίου Αθηνά
• Πέμπτη 1η & Παρασκευή 2 Απριλίου,ώρα: 19.00  

Στο Θέατρο Οπερέττας:„Η εύθυμη χήρα” Bp VIο 

διαμ. Nagymező u. 17. τηλ.: 472-2-30
• Σάββατο 3 Απριλίου,πρώτη παράσταση στις 

15.00, δεύτερη παράσταση στις 19.00 . ”Ο χορός 
της αρραβωνιαστικιάς” στο Θέατρο Οπερέττας 
,Bp VΙο διαμ. Nagymező u. 18.

• Σάββατο 10 Απριλίου „Λάτιν άγγιγμα” στο Θέα-
τρο  Kamara, στούντιο Shure. VIIο διαμ. Asboth 
u. 22, τηλ.:342-15-39

• 20-21-22-23 Απριλίου,”Μπελάδες του δάσους” 
μουσικό παραμύθι,κάθε μέρα στις:10πμ. στο 
Θέατρο Οπερέττας Bp VΙο διαμ. Nagymező u. 
18,τηλ.:472-20-30

• 20-21-22-23 Απριλίου,”Abigél” κάθε μέρα 
στις 19.00 στο Θέατρο Thália, Bp VIο διαμ. 
Nagymező u. 22-24. τηλ.:312-42-30.

ΧΟΡΟΣ
Ήλιος – Χελιδονάκι – Ελληνισμός
• Σάββατο 10 Απριλίου ώρα:17.00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο του Φέρεντσβάρος, Bp IΧο.διαμ. 
Haller u. 27

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πειραϊκές βραδιές διοργανωμένες από τις 

Καρυάτιδες
• Παρασκευή 16 Απριλίου ώρα:17.00. „Μια ματιά 

στην ιστορία της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης” 
Ομιλητής: Nacsinák Gergely,ιστορικός θρη-
σκειών. Στην ταβέρνα “Πειραιάς” Bp. Vο διαμ. 
Fővám tér 2-3

Φιλανθρωπική Βραδιά
• Σάββατο 10 Απριλίου ώρα: 17.00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο του Φέρεντσβάρος, Bp IΧο.διαμ. 
Haller u. 27. Εμφανίζονται:η Γ.Στεφανίδου με 
την ορχήστρα της, τα χορευτικά συγκροτήματα 
Χελιδονάκι,Ήλιος,Ελληνισμός,η χορωδία Καρυ-
άτιδες,η ορχήστρα Ορφέας,το συγκρότημα 
Συρτός και η παραδοσιακή ορχήστρα Παλιό 
Μπουζούκι

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Παρεκκλήσι Αγίων Ιεροθέου & Στεφάνου,Ουγ-

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

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Επικοινωνία

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

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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fon:342-15-39
• Április 20-21-22-23.”Erdei Kalamajka” mese musical, 

minden nap de:10 h. Operett Színház VI. kerület Nagy-
mező utca 18 telefon: 472-20-30

• Április 20-21-22-23.minden nap 19:00 h. Abigél Thália 
Színház Budapest VI. kerület Nagymező utca 22-24. 
telefon:312-42-30.

Pyrgos
• Április 3. Pécs, Ifjúsági Ház, 19:00 h.
• Április 10. Miskolc, 19:00 h.
• Április 16. Pécs, 19:00 h.
• Április 17. Belogiannisz, 18:00 h.

Tánc
Ellinizmos
• Április 10. szombat 17:00 h. Ferencvárosi Művelődési 

Központ
Helidonaki
• Április 10. szombat Ferencvárosi Művelődési Központ 

17:00h. IX. kerület Haller utca 27.
Ilios
• Április 10. szombat 17:00 h. Ferencvárosi Művelődési 

Központ IX kerület Haller utca 27.

Irodalom
Pireuszi esték a Kariatidák rendezésében
• Április 16 péntek.  17:00. h. „Bepillantás az Ortodox 

kereszténység történelmébe Előadó: Nacsinák Gergely 
vallástörténész. Helyszín: Bp. V. Fővám tér 2-3 Pireusz 
étterem

Egyéb
Jótékonysági est a Görögség Háza javára
• Április 10 szombat 17:00 h. Ferencvárosi Művelődési 

Központ Budapest IX. kerület Haller utca 27. Fellépnek: 
Helidonaki tánccsoport, Iliosz táncegyüttes, Ellinizmosz 
tánccsoport, Kariatidák énekkar, Sirtos együttes, 
Orpheus zenekar, Palio Buzuki népzenekar, Stefanidu 
Janula és zenekara.

Egyház
•  A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyar-

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

Zene
Mydros
• Április 9 péntek Zorbas Bp. VI. kerület Podmaniczky 

utca 18. 20:00-24:00
• Április 10 szombat Ferencváros József Attila Lakótelepi 

Közösségi Ház Bp. Toronyház u. 3/b 18:00-23:00
• Április 17. szombat 19:00 h.  Eger Helyőrségi Klub Kos-

suth Lajos utca 12.
• Április 23. péntek Zorbas 20:00-24:00 h. Asztalfogla-

lás:33-27-900 
• Április 24. szombat Csepel Radnóti Miklós Művelődési 

Ház Vénusz utca 2.
• Április 28 Pécs Dominikánus Ház Színház tér 2.
Maskarades
• Április 10. szombat 18:00-22:00 ig. Csokonai Művelő-

dési ház Bp. XIV. kerület Eötvös u.64.
• Április 23 péntek  14:00-16:00 ig. Zugló Hermina utcai 

Általános iskola
Sirtos
• Április minden vasárnap, (kivéve ápr. 04) Óbudai Műve-

lődési Központ. 18:00-23:00 h. Budapest III. kerület. San 
Marco utca 81.Telefon:388-7370 

• Április 3. szombat 19:00 h. Dionisos Taverna Görög 
Húsvét

• Április 17. szombat 19:00 h. Békásmegyeri Közösségi 
Ház. Budapest III. kerület Csobánka tér 5.

Stefanidu Janula és zenekara
• Április 2. péntek 20:00 h. Zorbas Budapest VI. kerület 

Podmaniczky utca 18 Asztalfoglalás: 33-27-900
• Április 10. szombat Ferencvárosi Művelődési Központ 

Budapest IX. kerület Haller utca 27.
• Áprilisban minden szombaton Acapulco Kaukázusi 

étterem bowling center. Budapest X. kerület Bányató és 
Tavas utca, sarok. Asztalfoglalás: 261-22-23 

Kollonay Zoltán zongoraművész.
• Áprilisban minden szerdán 19:30 h. Hévíz Városháza
Evros
• Április 17 szombat 19:00 h. Fészek Művészklub Buda-

pest VIII. kerület Kertész utca 36
ZEUS
• Április 24. szombat Lillafüred
• Áprilisban minden szerdán 21:30 Montmartre kávéház. 

Budapest V. kerület Zrínyi utca 18.
Papadimitriu Athina
• Április 1. csütörtök,02. péntek 19:00 h. Operett színház 

„Víg özvegy” Budapest VI. kerület Nagymező utca 17. 
telefon: 472-2-30

• Április 3.szombat első előadás 15:00 h. második elő-
adás 19:00 h. „Menyasszonytánc” Operett Színház 
Budapest VI. kerület Nagymező utca 18.

• Április 10. szombat „Latin érintés” Budapesti Kamara-
színház Shure Stúdió VII. kerület Asboth utca 22, tele-

MAGYAR NYELVŰ PROGRAMAJÁNLÓ
2010.  ÁPRILIS

kápolnája Bp. V. Váci utca 55. I. em.

Kapcsolattartó

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

e-mail: stefaniduj@gmail.com
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Pécs 2010 – Görög hét
Σάββατο

27 Μαρτίου 2010
18:00

Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου 1821
– Ομιλία του πρέσβη της Ελλάδας κου 
Σπυρίδωνος Ν. Γεωργιλέ στα εγκαίνια
– Έκθεση με τίτλο «60 χρόνια στην Ουγ-
γαρία» για τη ζωή των Ελλήνων της Ουγ-
γαρίας
– Συμμετοχή των χορευτικών συλλόγων 
Νάουσας και Ελληνισμού
– Πρόγραμμα των μουσικών συγκρο-
τημάτων Σαράντη Μαντζουράκη και 
Παλιό Μπουζούκι από τη Βουδαπέστη

Αίθριο Ιατρικής

Κυριακή
28 Μαρτίου 2010

15:00

Χoρός στην Πλατεία – Pellérd
Εκδήλωση με τη συμμετοχή διαφόρων 
ελληνικών μουσικών σχημάτων της Ουγ-
γαρίας – αποτελούμενα από Έλληνες ή 
φιλέλληνες – τα οποία εκπροσωπούν και 
προβάλλουν τις μουσικές μας παραδό-
σεις. 
Παράσταση του χορευτικού συλλόγου 
Νάουσας

Κέντρο Πολιτισμού Pellérd

Κυριακή
28 Μαρτίου 2010

18:00

Παράσταση του μουσικού συγκροτήμα-
τος του Σαράντη Μαντζουράκη
Ο τραγουδιστής και μπουζουξής γεννή-
θηκε στην πόλη Pécs σε ελληνική οικο-
γένεια. Εμφανίζεται τακτικά στην Ουγ-
γαρία καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Το ρεπερτόριό του περιέχει μου-
σικές απ’όλη την Ελλάδα, ενώ ερμηνεύει 
και δικά του κομμάτια, με παραδοσιακά 
όργανα και σε αυθεντικό ήχο. Εκτός από 
δημοτικά και λαϊκά παρουσιάζει επίσης 
κλασσικά έργα.

Κέντρο Νεότητας

Δευτέρα
29 Μαρτίου 2010

19:00

Παράσταση του ελληνικού σχήματος pol-
beat Dirty Sound Magnet από την Ελβε-
τία. Ιδρύθηκε πριν από 4 χρόνια.

Κέντρο Νεότητας
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Pécs 2010 – Görög hét
Τετάρτη

31 Μαρτίου 2010
19:00

Ορχήστρα του Zoltán Kollonay – Greek 
Magic Concert
Ο Zoltán Kollonay γεννήθηκε από μητέρα 
Ελληνίδα. Σπούδασε στις μουσικές Ακα-
δημίες Βουδαπέστης και Βιέννης. Κατέ-
λαβε πρώτη θέση σε διαφόρους δια-
γωνισμούς πιάνου στην Ουγγαρία. Τις 
ερμηνείες του παρουσιάζει στο πιάνο, 
συνθεσάιζερ και εκκλησιαστικό όργανο, 
συνοδευόμενος από την ορχήστρα του ή   
σόλο. Το ύφος του αποτελεί γέφυρα ανά-
μεσα στη κλασική, την ελαφρά και την 
παραδοσιακή ελληνική μουσική. 
Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα 
κοντσέρτα οι συναυλίες του χαρακτη-
ρίζονται από έντονη ελληνική, ποπ και 
κλασσική ατμόσφαιρα.

Κέντρο Νεότητας

Παρασκευή
2 Απριλίου 2010

19:00

Παράσταση του βιολιστή Νίκου 
Ορμανλίδη
Γεννήθηκε το 1958 στο Pécs. Ακολού-
θησε μουσικές σπουδές στο καλλιτεχνικό 
λύκειο της πόλης και αργότερα στη Μου-
σική Ακαδημία Βουδαπέστης. Εργάστηκε 
πρώτα στη Φιλαρμονική Θεσσαλονίκης 
και μετά  προσχώρησε στη Φιλαρμονική 
Konstans Γερμανίας, όπου ζεί και σήμερα. 
Στην Ουγγαρία έχει 2-3 εμφανίσεις ετη-
σίως.
Τιμή εισόδου: HUF 1.000

Cella Septicora

Σάββατο
3 Απριλίου 2010

19:00

Τελετή Λήξης
Ψυχαγωγική βραδιά με το μουσικοχο-
ρευτικό συγκρότημα «Pyrgos». Στο πρό-
γραμμά τους ζωντανεύουν ελληνικά 
τοπία και μαγεύουν το ακροατήριο με τον 
αξέχαστο ήχο του μπουζουκιού. Παίζουν 
παλιά ελληνικά λαϊκά και δημοτικά κομ-
μάτια, καθώς παράλληλα διδάσκουν στο 
κοινό τα βήματα των ελληνικών χορών.

Κέντρο Νεότητας
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Το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου 
των μειονοτήτων που οργανώθηκε 

στον Εθνικό Κινηματογράφο Ουράνια 
με οικοδέσποινα την Αυτοδιοίκηση Ρου-
μάνων Ουγγαρίας, είχε ποικίλο ταινίες 
των μειονοτήτων. Την ελληνική μειονό-
τητα την εκπροσώπησε το ντοκουμεντέρ  
Országút (Εθνική Οδός) της Ηλέκτρας 
Αγκάρτι, το οποίο είχε γυριστεί στο χωριό 
Μπελογιάννης , το 2008, για τους  Έλληνες 
κατοίκους του χωριού και την περιοχή, η 
οποία ήταν αγρόκτημα της οικογένειας 
Σίνα κάποτε.

Με την ευκαιρία του κινηματογραφικού 
φεστιβάλ οργανώθηκε και μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι της ουγγρικής κρα-
τικής τηλεοράσεως, του προγράμματος 
Sulinet – Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρο-
νομιά και εκπρόσωποι των μειονοτικών 
αυτοδιοικήσεων που ασχολούνται με την 
εκπαίδευση. Θέμα της συζήτησης ήταν το 
πώς και πόσο μπορεί να βοηθήσουν στη 
διάδοση του πολιτισμού των μειονοτήτων 
στο ευρύτερο ουγγρικό κοινό και, ιδιαί-
τερα  τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία  
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ψηφι-
ακή βιβλιοθήκη της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς – Sulinet.
Στο τέλος της συζήτησης συναντηθή-
καμε και με την συντάκτρια των μειονο-
τικών εκπομπών Rondó – Együtt, Ηλέκτρα 
Αγκάρντι. η οποία είχε μεγάλη επιτυχία  με 
το ντοκουμεντέρ  Országút. Τη ρωτήσαμε 
και για τον τίτλο της ταινίας, μας απά-
ντησε ότι  τον πήρε από το ποίημα του 
Μιχάλη Γκανά, το οποίο περιλαμβάνε-
ται στην ανθολογία «Σκέψου τις ρίζες». Ο 
ποιητής Μιχάλης Γκανάς έζησε στο χωριό 
Μπελογιάννης ως το 1954,οπότε επέ-

στρεψε στην γενέθλιά του πατρίδα, την 
Ήπειρο.  Στην δεκαετία του ’60 είχε αρχίσει 
το κύμα της μετανάστευσης των Ελλήνων, 
κι ο  Γκανάς θα γράψει το τρίστιχο:

Εθνική οδός
Από δω έφυγε
η μισή πατρίδα
για τα ξένα

Ε. Τα.

Έκτο  φεστιβάλ κινηματογράφου των μειονοτήτων της Ουγγαρίας

A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület – 2010. évi programtervezete
2010. február
• Magyarországi Görögök VI. Kispályás Labdarúgó Kupájá-
nak megszervezése
• Kulturális egyesület honlapjának megpályázása
2010. március
• Egynapos kirándulás a Pilisbe
• Kulturális előadás sorozatok (első diaszpóra)
• Kulturális egyesület újság beindítása, mely negyedéves 
lesz
2010. április
• Fotó kiállítás a székhelyen
• Kulturális előadás
2010. május
• Majális: II. Beloiannisz-Budapest Szuper Kupa (nagypályás 
labdarúgó mérkőzés), társas játékok és egyéb szórakoztató 
programok
• Előadás sorozat folytatása
2010. június
• Fél-út tábor Százhalombattán (3 éjszakás)
• Syllogos újság kiadása

2010. július
• Nyári szünet
2010. augusztus
• Kulturális Egyesület tábora a Mátrában
2010. szeptember
• Budapesti görög síremlékek ápolása
• Távli, sakk verseny
• Syllogos újság kiadása
2010. október
• Nemzeti ünnep szervezésének segítése
• Előadássorozat folytatása
• Szobrászati kiállítás
2010. november
• Kirándulás a Bükkbe
• Előadássorozat folytatása
2010. december
• Nehéz körülmények között élő időskorúak meglátoga-
tása, ajándékozása
• Syllogos újság kiadása 
• Görög hagyományőrző est egybekötve egy előadással
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Görög kiállítás Újpesten a hagyományok jegyében

Ú jpest görög önkormányzata 
sikeres szervezői munkája 

révén az Újpesti Gyermek és Ifjú-
sági Házban 2010. március 8-ától 
egy különleges kiállítás várja az 
érdeklődőket. A magyarországi 
görögség XVI-XIX. századi első, és 
az 1948-tól menekültként érkező 
második diaszpóra sorsát bemu-
tató táblaképek (Raptisz Jannisz 
és Vlahosz Haralambosz mun-
káiként), a kiállított tárgyi emlé-
kek, könyvek érzékletes és átfogó 
módon mutatják be a görög 
diaszpóratörténet főbb magyar-
országi mozzanatait. A hajdani 
görögök adományozó kedve szá-
mos nemzeti intézmény létrejötté-
hez nyújtott anyagi segítséget (pl. 
Magyar Tudományos Akadémia). 
Három magyarországi görög sze-
mélyiség különösen érintett Újpest 
történetében: Spirta György, 
Vrányi Teofil és Manno Leonidas 
más-más korszakokban és módon, 
ám az értékteremtés jegyében 
szolgálták a haladás ügyét. A XIX. 
századi magyarországi görög csa-
ládok tagjai közül többen (pl. a 
komáromi Janitsáry-, a szegedi 
Zsótér-családok) fontos szerepet 
vittek a hazai hajózás történeté-
ben: részesei voltak e reformkori 
görögök annak a hazafias törek-
vési hullámnak, ami sok lelkes 
honpolgárt cselekvésre késztetett 
a magyar kereskedelmi hajózás fej-
lesztése érdekében. Spirta György 
zimonyi görög gabonakereskedő 
Újpest hajóépítési történetében 
vitt úttörő szerepet: egy általa épít-
tetett gőzhajóval kívánta termé-
nyeit Zimonyból Bécsbe szállítani: 
1858 augusztusában kapott hajó-
zási engedélyt. Terve megvalósítá-
sában Medgyasszay István hajós-
kapitány volt a segítőtársa, akinek 
a tervei szerint az újpesti hajóépí-
tők 1859 októberére elkészítet-
ték a 63 méter hosszú, négy méter 

széles, 330 tonna gabona befo-
gadására alkalmas „Archimedes” 
gőzöst: 1860 januárjában indult 
első útjára a tervező parancsnok-
sága alatt. Ez az újpesti kisiparosok 
által készített hajó egyedi konst-
rukciójával hajótörténeti szem-
pontból kuriózum volt: ez volt a 
Dunán az első áruszállító csavar-
gőzös, és az ára 15%-kal olcsóbb 
volt a másutt épített hasonló hajó-
kénál. Első (658 km-es) útját Török-
Becse és Győr között 80 óra alatt 
tette meg: a folyásiránnyal szem-
ben haladva 8,2 km-es sebesség-
gel haladt. A „Pester Lloyd” 1865 
egyik januári számában így írt e 
hajóról: „A görög templom előtt 
horgonyzó „Archimedes” csavargő-
zös kapitánya Medgyaszay István 
felvesz rakományt Pesttől Belgrá-
dig az összes dunai állomásokra. 
Legközelebb február 8-án indul. A 
fuvardíj vámmázsánként (50 kg) 
be és kirakodással Pestről Belgrá-
dig 10 uj krajcár, kivéve terjedelmes 
árukat. A közben eső állomásokra 
a távolság arányában viszony-
lag olcsóbb. Biztosítási lehetőség 
a hajón.” Spirta György a neveze-
tes, Újpesten épített hajóját 1866-
ban eladta: új tulajdonosai között 
ott találjuk a szintén görög Barakó 
Bazil nagybecskereki kereskedőt 
(1888 után nem tudni mi lett e 
hajóval). Más görög személyek is 
érintettek voltak Újpest hajóépítési 
történetében: 1868 áprilisában tar-
totta alakuló ülését a „Pesti Tenger-
hajózási és Rakomány kölcsön-adó 
Rt.”, melynek alapítói között voltak 
a miskolci görög kereskedőcsalád-
ból származó Grabovszky György 
és a váci görög családból származó 
Qeconom György: e társaság hajóit 
is Újpesten építették (a cég 1869-
re 7 vontatóhajóval és 30 uszállyal 
rendelkezett). Vrányi Teofil (1874-
?) számos alkalommal bizonyította 
szervező tudását a XX. század első 

negyedében Újpest közigazgatási 
történetében. Méltó volt ez görög 
őseihez, hiszen Pesten is kereskedő 
elődei sokrétűen és értékterem-
tően vettek részt a város reform-
kori polgári fejlődésében.  A család 
gazdasági és társadalmi fölemel-
kedésében fontos mozzanat volt, 
amikor Vrányi Argír megszerezte a 
királyi kincstártól Krassó megyében 
Urány helységet: ennek okán 1826-
ban (eredeti, bulgáriai kereske-
delmi kapcsolataikra utaló nevük, 
Terpkó helyett) magyar nevet és 
előnevet kapott, valamint a jószág-
gal adományos nemességet nyert. 
Nemességét Pest vármegyében 
1826-ban, Krassó vármegyében 
pedig 1828-ban hirdették ki. Vrányi 
Argír (1773-1845) papírkereske-
dése vármegyei és kormányhiva-
talok szállítójaként komoly gaz-
dasági sikereket ért el. Az 1830-as 
évek vége felé terménykereskedel-
met folytatott. Az 1840-es évek-
ben már pénzpiaci ügyletekben 
vett részt: váltóügyletekkel foglal-
kozott. A Pesti Kereskedelmi Bank 
egyik alapítójaként volt közismert. 
Testvére, Vrányi Konstantin Pest 
város választott polgára, Krassó 
vármegye és Tolna vármegye táb-
labírája volt. 1836-tól Vrányi Kons-
tantin (1800-1850) a Pesti Nemzeti 
Casinó tagja volt. Vrányi Teofil 
1913-1929 között dolgozott köz-
igazgatási tanácsnokként Újpest 
közigazgatásában. 1908-ban a 
város képviselő-testülete több kül-
földi város közműveinek helyszí-
nen történő tanulmányozásával a 
város akkori polgármesterét, Ugró 
Gyulát, Hoffer Mihály gazdasági 
tanácsost és Vrányi Teofil tanács-
jegyzőt bízták meg. Az I. világhá-
ború idején Újpest város tanács-
nokaként is tevékenykedő Vrányi 
élelmezésügyi segédtiszt volt (a 
tartalékos élelmezésügyi osztag-
nál beosztott népfölkelőként): a 



Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

22

Πολιτιστική ατζέντα

király 1915. szeptember 1. napján 
„az arany érdemkereszt a vitéz-
ségi érem szalagján” kitüntetés-
ben részesítette az ellenség előtt 
teljesített kitűnő szolgálatainak 
elismeréséül. Különösen a vész-
terhes időkben lehetett rá, mint 
közigazgatási szakemberre szá-
mítani: igazolja ezt, amikor Vrányi 
Teofil 1919 augusztusában a városi 
tanács részéről vett részt az ekkor 
létrehozott intézőbizottság mun-
kájában, melynek alapvető fel-
adata volt a rend fenntartása, a 
lakosság ellátásának a biztosí-
tása. Újpest város tanácsa az 1919. 
október 2-án kelt döntésével meg-
bízta Vrányi Teofil közigazgatási 
tanácsnokot a polgármesteri teen-
dők ideiglenes ellátásával a meg-
üresedett polgármesteri tisztség 
betöltéséig: rendkívüli idők voltak 
akkor, és kiválóan látta el városve-
zetői feladatát a lakosság érdeké-
ben. Vrányi Teofil gyönyörű költe-
ményeket írt, a magyar népdalok 
német fordításaival is feltűnést kel-
tett. Több költeményét Erkel Sán-
dor, az Operaház híres karmes-
terének, Erkel Gyulának rokona 
zenésítette meg. Manno Leonidas 
eredményes sportoló volt. Az első 
modern olimpiai játékon Athén-
ben 1896-ban (13 ország közel 300 

sportolója vett részt): Magyaror-
szágot összesen 13-án képvisel-
ték, akik közül öt fő a saját költ-
ségén, kísérőként utazott: közéjük 
tartozott Manno Leonidas is. De 
nem csupán a sportversenyeken 
mutatta meg küzdőszellemét: az 
I. világháborúban huszárkapitány-
ként szolgált a hadseregben (több 
kitüntetést kapott).
Trianon szörnyűsége után fon-
tos volt az éltető nemzeti célok 
megfogalmazása az ország fizi-
kai és lelki újjáépítésében. A 
„Hungária evezős egylet” tagja-
ként Manno Leonidas  „A Nem-
zeti Stadion ügye” című könyvé-
ben felvetette azt az elképzelést, 
hogy az összes sportág számára 
versenyzési lehetőséget biztosító 
hatalmas stadiont kell építeni: 
szerinte az „újpestszigeti Nemzeti 
Stadion nagy anyagi jövedelme-
zősége is kétségtelen”. Tervezett 
ide (többek között) labdarúgó-, 
jégkorong, lovas-, kosárlabda-
pályát, és persze a vízisportok 
számára szolgáló létesítménye-
ket, és szállodát is: a végső célja 
az volt, hogy az 1928. évi olim-
piai játékok Magyarországon, 
az Újpesti-szigeten (népnyelven 
a Szúnyog-szigeten) kerüljenek 
megrendezésre. Nos, mindkét 

terv megvalósításra vár még a 
XXI. században! Manno Leonidas 
63 évesen hunyt el 1941. már-
cius 9-én Budapesten: búcsúz-
tatására a „Petőfi téri görögke-
leti templomban” került sor. Az 
ő testvére volt az igen nevezetes 
Manno Miltiades (1879–1935), 
aki kiváló lovas, sportoló, grafi-
kus, festő- és olimpiai ezüstérmes 
szobrászművész, versfaragó volt: 
úszásban, futásban, válogatott 
evezősként, atlétaként, labdarú-
góként, kerékpárosként, síelőként 
komoly, több esetben nemzetközi 
sikereket ért el. A magyarországi 
görög sportolók közül Glykais 
Gyula (1893–1948) volt a legsike-
resebb bajnok, aki a kardvívó csa-
pattal kétszeres olimpiai aranyér-
mes lett; de a sokoldalúság okán 
indokolt még megemlíteni az 
1909. évi magyar teniszbajnok-
ság győztesét, a görög Szerviczky 
Gabriellát (1883-1963), aki 1937-
ben a Budapesten rendezett első 
bridge világbajnokság egyik leg-
fontosabb női versenyzője volt; 
és a bridge-férficsapatban ver-
senyző testvérét, dr. Szerviczky 
Györgyöt (1891-1947) is, aki a 
magyar válogatottal Hamburg-
ban 1923-ban Európa-csapatbaj-
noka volt galamblövészetben.

Dr. Diószegi György Antal

Források: 
Dr. Jankó Béla: A magyar dunai 
gőzhajózás. H. é. nélkül. Kézirat. 
MAHART Hajózási Szakkönyvtár. 
Dokumentumok Újpest történe-
téhez 1840-1949. Szerkesztette, 
a bevezető tanulmányt írta Sípos 
András. 2001.  
Magyar Városok Monografiája 
XI. Újpest. Sajtó alá rendezte: dr. 
Ladányi Miksa felelős szerkesztő. 
Magyar Városok Monografiája 
Kiadóhivatala. 1932.
Árvay Sándor: Magyar életrajzi 
teniszlexikon. Bp., 2009. 

Manno Leonidas: A Nemzeti Stadion ügye
(Bp., 1921.): a műszaki terv térképmelléklete
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Φόρος τιμής στους νεκρούς μας

Γεννήθηκε το 1937 στον Άγιο Χρι-
στόφορο Πτολεμαΐδας του νομού 

Κοζάνης. Οι γονείς της, πρόσφυγες 
της Μικρασιατικής Καταστροφής, 
εμπνευσμένοι στον παράνομο αγώνα 
ενάντια στα αντιλαϊκά, δικτατορικά 
συστήματα της προπολεμικής πολι-
τείας. Μετά την απελευθέρωση, ο 
πατέρας της – Καπετάν Τάσος – αγω-
νιστής της Εθνικής Αντίστασης, απο-

φεύγοντας το κυνηγητό, κρατητήρια 
και συνεχείς ανακρίσεις, κατατάσσε-
ται στις γραμμές του ΔΣΕ. Το 1948 – 
μαζί με άλλους τριάντα συντρόφους 
του – σκοτώνεται στις πλαγιές του 
Βερμίου. Η τραγωδία αυτή καθορί-
ζει την παραπέρα πορεία της οικογέ-
νειάς της. Η καταδίωξη και η απειλή 
συνεχίζονται από τα παρακρατικά 
όργανα. Την άνοιξη του 1949 μαζί με 
την μητέρα της και τα 2 μικρά αδέρ-
φια της, παίρνει τον αναγκαστικό 
δρόμο της προσφυγιάς, αφήνοντας 
πίσω τον μεγαλύτερο αδερφό της, 
τον παππού της, συγγενείς και παι-
δικούς φίλους. Μετά από 1 χρόνο 
ταλαιπωρίας και σκληρές δοκιμα-
σίες το καλοκαίρι του 1950 – μέσω 
Γιουγκοσλαβίας – φιλοξενείται στην 
Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. 
Καταρχήν, μένει στη Βουδαπέστη στο 
Κολέγιο Μίρκα στην οδό Dessewffy 
κι αργότερα στο φημισμένο 
Dohánygyár. Τελειώνει τις σπουδές 
της σε βιομηχανική σχολή μέσης 
εκπαίδευσης.Αργότερα παντρεύεται 

με το Γιάννη Χαλίδη. Αποχτά 2 παι-
διά, την Τασούλα και τον Βασίλη. Η 
ζωή της κυλά όπως όλων των πολι-
τικών προσφύγων. Από μικρή μπαί-
νει στη βιοπάλη για να συντηρήσει 
την οικογένειά της, να μεγαλώσει 
τα παιδιά της. Μετά από 31 χρό-
νια αναγκαστική προσφυγιά – για 
πρώτη φορά το 1980 – επισκέπτε-
ται το πατρικό της σπίτι. Έχει υποφέ-
ρει από διάφορες αρρώστιες. Τώρα 
τελευταία το κουρασμένο κορμί της 
δεν άντεξε άλλο πια. Στις 31 Γενάρη η 
Ελένη έφυγε από κοντά μας, αφήνο-
ντας πίσω απαρηγόρητα τα παιδιά 
της, Τασούλα και Βασίλη, τα εγγόνια 
της Αντρέα, Αλεξάνδρα και Gábor, τα 
αδέρφια της Τάκη και Μιχάλη, τα ανι-
ψιά της Χρυσούλα, Κώστα και Ζωή, 
της νύφες της Αλεξάνδρα και Έλλα, 
ξαδέρφια, συγγενείς, φίλους και πολ-
λούς αιφνιδιασμένους γνωστούς 
Έλληνες συμπατριώτες της ξενιτιάς.
Αιωνία της η μνήμη.

Βουδαπέστη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Μυλώσης Νίκος
(19.10.1940 – 10.02.2010)

Γεννήθηκε στη Βυσσινιά του νομού 
Καστοριάς. Μικρό παιδί βρέθηκε 

στην Ουγγαρία, όπου σπούδασε και 
αποφοίτησε ως μηχανοτεχνίτης. 
Υπήρξε εργατικός και πιστός εργο-
δηγός του εργοστασίου Ganz-Mávag, 
όπου εργαζόταν μέχρι τη συνταξιο-

Προς τον άντρα μου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2010

Μάταια κρατούσα το χέρι σου πια και μάταια σε αγκάλιαζα
Η ψυχή σου έχει ταξιδέψει μακριά, τα λαμπερά σου μάτια θόλωσαν
Για μέρες η καρδιά σου λειτουργούσε με μηχάνημα, και έκλαιγε κι έσφυζε:
Σα-γα-πώ, σα-γα-πώ, αλλά τώρα θα-φύ-γω, θα-φύ-γω
Ζήσαμε χίλιες χαρές και λύπες, μα παλέψαμε τα χρόνια
Όλα ήταν καλά και ωραία, κρίμα που τελείωσαν και πάνε
Τα καρδιοχτύπια σου έπαψαν ξαφνικά, σταμάτησε και το μηχάνημα
Χίλια χέρια αόρατα σε αγκαλιάζουν και σε πάνε μακριά
Μα όπου και νάσαι τώρα, πάντα στην καρδιά μου θάσαι
Στέλνω μήνυμα στον ουρανό, ότι σ’αγαπώ, σ’αγαπώ
Ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να σ’αγαπώ
Ας σε αγκαλιάζουν αόρατα χέρια τώρα πια...

Η σύζυγός σου: Gira

Αποχαιρετισμός της Ελένης Χαλίδου το γένος Χριστοδουλάκη

δότησή του. Έλαβε διάφορα βραβεία. 
Για την καλοσύνη και την εξυπηρετι-
κότητά του, τον αγαπούσαν και τον 
εκτιμούσαν πολλοί. Η οικογένεια, οι 

αναρίθμητοι φίλοι και γνωστοί του 
τον αποχαιρετούν για πάντα.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.
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Oι ρίζες μας
Μωραΐτη Έλλη (1931 – 2001)

Η Έλλη Μωραΐτη γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1931 από γονείς φτωχούς βιοπαλαιστές, στο χωριό Λιά Φιλιατών Θεσπρωτίας. Στην Κατοχή, 
10χρονη μαθήτρια Δημοτικού οργανώθηκε 

στα Αετόπουλα και μετά έγινε μέλος της ΕΠΟΝ. 
Στον Εμφύλιο, το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, στον 
αναβρασμό του πολέμου, της εμπιστεύονται τα παιδιά 
του χωριού της να τα συνοδέψει και να σωθούν απ’ 
τα δεινά του εθνικού σπαραγμού. Σαν υπεύθυνη 
μεγάλης ομάδας παιδιών φθάνει στην Βουδαπέστη. 
Εδώ δουλεύει στους ελληνικούς παιδικούς σταθμούς 
σαν δασκάλα και διδάσκει τα ελληνικά, την ελληνική 
γραμματική, την ελληνική ιστορία και γεωγραφία. Σαν 
διορισμένη δασκάλα στον παιδικό σταθμό του Dég οι 
συνάδελφοί της την βλέπουν σαν μια δεκαεννιάχρονη 
νέα γεμάτη καλοσύνη, νιάτα και ομορφιά. Ευγενική 
και όλο χαμόγελο, έτοιμη να διδάξει, να βοηθήσει σε 
όλα. Φοίτησε στο Παιδαγωγικό Φροντιστήριο στη 
Βουδαπέστη, που διευθύντρια τότε ήταν η αείμνηστη 
Έλλη Αλεξίου. Το 1952 γίνεται μέλος του ΚΚΕ, ως το τέλος 
της ζωής της πάλεψε για τις ανθρωπιστικές αξίες και τα 
μεγάλα ιδανικά του κόμματος και του λαϊκού κινήματος. 
Στον παιδικό σταθμό γνωρίζεται με τον Γιώργη 
Μωραΐτη, δάσκαλο, συγγραφέα, λαμπρή μορφή του 
λαϊκού κινήματος, παντρεύονται και το 1953 αποχτά το 
γιο της τον Νίκο. Από το 1960 ως το 1965 σπουδάζει 
στη Φιλοσοφική Σχολή της Βουδαπέστης (ELTE) στους 
κλάδους ελληνικής, ρωσικής και ουγγρικής φιλολογίας 
και παίρνει το δίπλωμα καθηγήτριας φιλολογίας και 
ερευνήτριας. Από το 1973 με διδακτορική υποτροφία, 
έκανε έρευνες και έγραψε επιστημονικές μελέτες για 
διάφορα θέματα (Ελληνική Επανάσταση του 1921, 
Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, Ελληνισμός και παροικίες στην Ουγγαρία κ.α.). Το 1983 επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα, ζούσε στην Αθήνα. Σαν 
φιλόλογος και ερευνήτρια ήταν μόνιμο μέλος στο Στέκι Λόγου – Τέχνης και Παράδοσης. Πάντα κοντά στον Ηπειρωτισμό, στην ρίζα της, στο χωριό 
της Λιά στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία. Αρχόντισσα ήθους, αξιοπρέπειας, εργατικότητας, αγωνιστικότητας την θεωρούσανε οι συνάδελφοί 
της. 

Πέθανε στις 25 Μαΐου 2001 και κηδεύτηκε στο πατρικό της χωριό Λιά Φιλιατών. 

Σκεύης Θεόδωρος

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ Στην Αγωνίστρια φιλόλογο Έλλη Μωραΐτη

Στου Λια ο τάφος αγκαλιάζει τις πλαγιές με δάκρυ ανάβουν το εικονοστάσι
κι η θυγατέρα που διπλώνει τα φτερά με τον Αχέροντα έχει γιορτάσει.
Στ’ Απρίλη τις γυροβολιές και στου χειμώνα το μεθύσι 
ποιο μοιρολόι θ’ ακουστεί στις ερημιές, να σκίσει τα βουνά να πολεμήσει. 

Ν’ ανοίξει η γη στο προσκλητήριο των σεισμών, ντυμένη φως ορμή και 
γνώση 
ν’ αναστηθούν Μαργιόλες στις κορφές κι η λευτεριά με δάφνες να τις στε-
φανώσει.
Ένα φλουρί στης εκκλησιάς το μάρμαρο μα ‚γω δεν βλέπω το βαρκάρη
τον τρόμαξε το χειροκρότημα, τον τρόμαξε του λόγου το δοξάρι.

Του Μάη η φλόγα παίρνει το στρατί, κρατά σημαίες και λουλούδια 
καλπάζει με το χρώμα της καρδιάς δένει τον κόσμο με πορείες και τραγω-
δία. 
Στην αγκαλιά του βράχου που αιμορραγεί οι φλέβες της Μουργκάνας σέρ-
νουν θρύλο
Και τ’ αγνωνάρια που κατρακυλούν της ανθρωπιάς κερνούν τους φίλους.  

Θρηνούμε με κλωνάρια λυγαριάς κι αχούς που συντροφεύουν τους αιώνες.
Μια λάμψη μαγική μας χαιρετά, είναι η Αντίσταση είν’ οι Αγώνες.
Και στέκουν στης θυσίας τους βωμούς παντοτινοί φρουροί στην Άγια Πύλη
κι όταν ξυπνούν τις Πασχαλιές μας οι νεκροί κλέφτικα και χοροί δίνουν τα 
χείλη.

Άννα Μπουρατζή – Θώδα

Στο ράφι

Αυτόν τον μήνα σας προτείνουμε το βιβλιαράκι του György Diószegi για 

τους Έλληνες ήρωες της Επανάστασης του 1848 στην Ουγγαρία.



Ελληνισμóς • Έκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας

26

Όλος ο κόσμος ... μια Ελλάδα

Διαβατάρικο πουλί 

Στο «Διαβατάρικο πουλί» του 
Μαρτίου θα γνωρίσουμε την 

Κάταλιν Μήλιος, η οποία κάνει την 
πρακτική της εξάσκηση ως φοιτή-
τρια του Τμήματος Τουριστικών 
και Ξενοδοχειακών Σπουδών στην 
Πάφο της Κύπρου.

– Έχει περάσει πάνω από ένας 
μήνας από τότε που σε αποχαιρε-
τήσαμε στο αεροδρόμιο της Βου-
δαπέστης. Πόσο γρήγορα τρέχει ο 
χρόνος... 
– Όντως! Αυτές τις μέρες σκέφτηκα 
ότι έχω ήδη έναν μήνα εδώ. Ούτε 
που το συνειδητοποίησα, γιατί δου-
λεύω πολύ, 6 μέρες την εβδομάδα με 
διάφορες βάρδιες.
– Πώς βρέθηκες στην Κύπρο;
– Είμαι τριτοετής φοιτήτρια της 
Οικονομικής Σχολής Βουδαπέστης, 
στο αγγλόφωνο τμήμα Τμήματος 
Τουριστικών και Ξενοδοχειακών 
Σπουδών. Η υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση στο τμήμα μου γίνεται στο 6ο 
εξάμηνο και διαρκεί 960 ώρες συνο-
λικά. Έξι μήνες δηλαδή με 5 εργά-
σιμες μέρες την εβδομάδα σε 8ωρη 
βάση. Η πρακτική άσκηση μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε θέσεις εργασίας 
προγραμματισμένες από το πανεπι-
στήμιο.Υπάρχει ευρεία ποικιλία επι-
λογών όπως τουριστικά γραφεία, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.ά., ο καθέ-

νας όπου θέλει μπορεί να πάει και 
όπου υπάρχουν θέσεις βέβαια. Στο 
εξωτερικό κυρίως ξενοδοχεία ζητούν 
προσωπικό, μέσω αγγελιών.
– Με ποιες χώρες συνεργάζεται η 
Οικονομική Σχολή της Βουδαπέ-
στης;
– Μεταξύ άλλων, ΗΠΑ, Κύπρο, Ελβε-
τία, Γαλλία, Ισπανία, Νέα Ζηλανδία 
και Ελλάδα.
– Πού ακριβώς στην Ελλάδα;
– Για την Ελλάδα μεσολαβεί ένα 
πρακτορείο παροχής προσωπικού 
που σε βοηθάει στα υπόλοιπα. Στην 
Κύπρο και στην Αμερική όμως γνω-
ρίζουμε συγκεκριμένα ξενοδοχεία.
– Ποιο είναι το επόμενο στάδιο 
αφού κάποιος εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για εργασία στο εξωτερικό;
– Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε 
ενημερωτικές διαλέξεις που διορ-
γανώνονται από εκπροσώπους των 
προγραμματισμένων ξενοδοχείων, 
στις οποίες μας παρουσιάζουν τη 
χώρα και τη θέση εργασίας και απα-
ντούν στις ερωτήσεις μας. Μετά ακο-
λουθεί η συνέντευξη που διεξάγουν 
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι. Στη συνά-
ντηση με τους Κυπρίους μπορούσε 
να πάει όποιος ήθελε, δεν χρειάστηκε 
προεγγραφή απλώς ένα βιογραφικό 
σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.
– Πώς διεξάγεται μια τέτοια συνέ-
ντευξη;
– Είναι πολυσύνθετο. Κατά τη συνά-
ντηση αξιολογείται η επαγγελμα-
τική γνώση, η καταλληλότητα και η 
εμφάνιση. Γίνεται στα αγγλικά, διότι 
στις περισσότερες χώρες αυτή είναι 
η επαγγελματική γλώσσα. Έτσι δεν 
κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σ’εκεί-
νους που σπουδάζουν στο αγγλό-
φωνο, γερμανόφωνο ή ουγγρικό 
τμήμα.
– Ήθελαν πολλοί να εργαστούν 
στην Κύπρο;
– Από τους 60 υποψηφίους προ-
σλήφθηκαν μόνο 9 άτομα, 4 από το 
αγγλόφωνο και 5 από το ουγγρικό. 
Στην Πάφο είμαστε τέσσερις και στην 

Λεμεσό πέντε. Όλοι ενταχτήκαμε στα 
ξενοδοχεία Amathus Beach πέντε 
αστέρων, που βρίσκονται στα ξενο-
δοχειακά συγκροτήματα  της Λεμε-
σού και της Πάφου.
– Ποιά γλώσσα χρησιμοποιείται 
στη δουλειά;
– Εργαζόμαστε στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου και με το προσωπικό 
επικοινωνούμε στα αγγλικά, γιατί 
όλοι μιλούν αυτή τη γλώσσα. Αυτό 
εξάλλου είναι και μια προϋπόθεση 
για να περάσει κανείς την πρακτική 
του άσκηση στο εξωτερικό. Πέρα 
απ’τα αγγλικά, μιλάω μέτρια γερ-
μανικά, βασικά ισπανικά και ελλη-
νικά. Τα πρώτα δύο τα χρησιμοποιώ 
με τους πελάτες ενώ την ελληνική 
στην καθημερινότητα. Είναι μια καλή 
ευκαιρία εξάσκησης και μάθησης.
– Πώς διαμορφώνεται μια μέρα 
στη δουλειά;
– Δουλεύουμε σε διαφορετικές βάρ-
διες, πότε τα πρωινά και τα βραδινά, 
αλλά πολλές φορές από το πρωί 
μέχρι το απόγευμα, ή από το από-
γευμα έως τη νύχτα. Το ορίζει πάντα 
το ξενοδοχείο. Μία μέρα την εβδο-
μάδα είναι ρεπό.
– Είπες ότι η διάρκεια της πρακτι-
κής άσκησης είναι 6 μήνες. Εσείς 
όμως θα μείνετε  εφτά. Υπάρχει 
κανένας ιδιαίτερος λόγος;
– Ναι, εμείς θα μείνουμε ώς τις αρχές 
του Σεπτέμβρη. Θα πάρουμε μέρος 
και σε επαγγελματική εκπαίδευση, 
για την οποία – και για τη δουλειά 
μας – το ξενοδοχείο θα παρέχει ένα 
πιστοποιητικό και μια σύσταση, που 
αποτελούν επαγγελματικές βεβαι-
ώσεις της αλυσίδας Leading Hotel, 
μέλος της οποίας είναι και τα ξενο-
δοχεία Amathus Hotel.
– Σ’ευχαριστώ για τη συζήτηση!

B. Στεφοπούλου

A beszélgetés magyar nyelven is 
olvasható a www.ellinismos.hu 
oldalon.
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ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ – VIDÉKEN
της Νικολέττας Μήλιου

Ως αποτέλεσμα των μειονοτικών  εκλο-
γών το 2006, 14 ελληνικές αυτοδιοική-

σεις στην επαρχία συνέχισαν ή ξεκίνησαν  τη 
λειτουργία τους στην Ουγγαρία. Διάφορες κοι-
νότητες, μακριά από τη Βουδαπέστη προσπα-
θούν να διαφυλάξουν  παραδόσεις κι έθιμα  
με καρδιά και ψυχή. Η παρούσα σειρά συνε-
ντεύξεων 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 παρουσιάζουμε κι από μία ελληνική μειο-
νοτική αυτοδιοίκηση της υπαίθρου. Πέμπτος 
μου συνομιλητής είναι o Δρ. Κοσμάς Μήλιος, 
πρόεδρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελλή-
νων του Eger. Μιλήσαμε για θέματα παρελθό-
ντος, παρόντος, μέλλοντος, για τις αρχές και 
το σήμερα. Αυτή τη φορά σας προσκαλώ να 
επισκεφτούμε μαζί τη γενέτειρά μου, την πόλη 
του Eger. To Eger είναι ένα πολύχρωμο κέντρο 
εκπαίδευσης και πολιτισμού με διάφορα ιστο-
ρικά μνημεία, μουσεία,γεμάτο αναφορές στην 
έντονη παρουσία του ελληνισμού: οι Έλληνες 
εμφανίζονται πολλούς αιώνες πριν, ήδη από 
τα 1660. Από το 1998 λειτουργεί η τοπική ελλη-
νική αυτοδιοίκηση, η ίδρυση της οποίας συν-
δέεται άμεσα με το όνομα του Δρ. Γιώργου 
Πάντσου.
– Τι  πρέπει να ξέρουμε  για την πρώτη  
ελληνική διασπορά της πόλης;
– Χάρη στο έργο του Dr. György Antal Diószegi 
καιτης Krisztina Diószegi, σήμερα γνωρίζουμε 
περισσότερα για την παρουσία και τη δράση 
της πρώτης ελληνικής διασποράς στο Eger. Αν 
και με τους αιώνες αφομοιώθηκαν, η κληρο-
νομιά τους συνεχίζει να υπάρχει και στις μέρες 
μας. Για παράδειγμα ο ορθόδοξος ναός «Rác» 
από τα τέλη του 18ου αιώνα ή τα αρχοντικά 
Ελλήνων εμπόρων στο κέντρο της πόλης. 
Πολλά από αυτά είναι πολυκατοικίες σήμερα, 
ενώ στον «οίκο Πανακώστα» στην πλατεία 
Kis-Dobó στεγάζεται το Ωδείο Ferenc Farkas. 
Δυστυχώς το ελληνικό σχολείο δεν υπάρχει 
πλέον. Όπως άρχισε να χάνεται σιγά-σιγά η 
πρώτη διασπορά έτσι και οι ελληνικές εκδηλώ-
σεις έπαψαν να υπάρχουν στο Eger, και μέχρι 
την ίδρυση της Τοπικής Ελληνικής Αυτοδιοί-
κησης από τη δεύτερη διασπορά δεν υπήρχε 
κανένα ελληνικό πρόγραμμα στην πόλη και 

στην ευρύτερη περιοχή.
– Πώς ξεκίνησε το έργο σας;
– Όπως ανέφερα και προγηγουμένως, πριν 
ιδρυθεί η ελληνική αυτοδιοίκηση δεν υπήρ-
χαν ελληνικές εκδηλώσεις στην πόλη, που 
σημαίνει ότι οι Έλληνες του Δήμου δεν είχαμε 
ευκαιρία να γνωριστούμε. Ξέραμε φυσικά ότι 
ζούνε και άλλοι συμπατριώτες μας στην περι-
οχή αλλά δεν γνωρίζαμε ποιοί και πόσοι ακρι-
βώς ήταν. Εγώ προσωπικά γνώριζα τον κο. 
Λεωνίδα Χαρώνη και τον Δρ. Γιώργο Πάντσο, 
πολλές φορές συναντιόμασταν οικογενειακώς, 
λατρεύαμε να παίζουμε σκάκι. Η ίδια η Αυτο-
διοίκηση Ελλήνων του Eger είναι «τέκνο» του 
κυρίου Πάντσου, με την πρωτοβουλία του 
οποίου ξεκίνησε και το έργο στα 1998. Πρώτα 
συναντήθηκε μαζί μου και μου παρουσίασε τις 
δυνατότητες του θεσμού, ενώ αργότερα μαζί 
επισκεφτήκαμε και άλλους Έλληνες που ζού-
σαν στην πόλη. Η ίδρυση της Ελληνικής Αυτο-
διοίκησης είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
διαφόρων ελληνικών εκδηλώσεων, αλλά και 
καινούριων γνωριμιών: το μήνυμα των ελλη-
νικών προγραμμάτων εξαπλωνόταν γρήγορα, 
φέρνοντας κοντά μας και τους υπόλοιπους 
Έλληνες. Εν τω μεταξύ το 2000 δυστυχώς μας 
αποχαιρέτησε για πάντα ο Γιώργος, εμείς όμως 
εξακολουθούμε να συνεχίζουμε το έργο και τα 
όνειρά του, στα οποία σήμερα μας βοηθάει 
και η μεγαλύτερη κόρη του η Αλεξάνδρα, ενώ 
η μικρότερη η Πέτρα ήταν επίσης μέλος της 
Αυτοδιοίκησης σε προηγούμενες περιόδους.
– Η πόλη πώς δέχτηκε την ίδρυση της  Τοπι-
κής Ελληνικής Αυτοδιοίκησης;
– Είμαστε τυχεροί, διότι ο Δήμος του Eger 
υπήρξε πάντα πρόθυμος να μας βοηθήσει, 
καινα μας υποστηρίξει από οικονομικής αλλά 
και ηθικής απόψεως. Εξέφρασε τη χαρά του 
που ιδρύθηκε η Ελληνική Αυτοδιοίκηση η 
οποία θα εμπλουτίζει τη πολιτιστική ζωή της 
πόλης, διότι οι περισσότερες εκδηλώσεις μας 
είναι ανοιχτές προς τον κάθε ενδιαφερόμενο. 
Κατά την τελευταία εκδήλωσή μας ο αντιδή-
μαρχος κος János Szeleczki χαρακτήρισε τον 
ελληνισμό του Eger ως την πλουσιότερη σε 
εκδηλώσεις εθνική μειονότητα της περιοχής. 
Ήταν μεγάλη τιμή για μας.
– Για τον περσινό εορτασμό του ιστορικού 
«ΟΧΙ» μέχρι και σήμερα μιλάνε όλοι...

– Πολύ χαίρομαι γι’αυτό! Ήταν μια πραγ-
ματικά πετυχημένη βραδιά. Εκτός από τους 
Έλληνες της ευρύτερης περιοχής του Eger μας 
τίμησαν με την παρουσία τους και οι συμπα-
τριώτες μας από τη Βουδαπέστη και την υπό-
λοιπη χώρα. Πάντα είναι ξεχωριστή χαρά να 
τους έχουμε κοντά μας! Το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα ήταν κι αυτό ιδιαίτερο, γιατί τα ελλη-
νόπουλα της πόλης Százhalombatta μας μάγε-
ψαν όλους με την ωραία παράστασή τους, 
και μαζί με τη χορευτική ομάδα  Χελιδονάκι 
και το συγκρότημα Μύδρος συνέβαλλαν σε 
μια αξέχαστη βραδιά. Δράττομαι της ευκαι-
ρίας να ευχαριστήσω την Αυτοδιοίκηση Ελλή-
νων Ουγγαρίας, την Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
του Százhalombatta, το Ίδρυμα Όλυμπος και 
φυσικά το Δήμο της Πόλης του Eger για την 
υποστήριξη και τη βοήθεια.
– Ποιές άλλες ελληνικές εκδηλώσεις υπάρ-
χουν στο Eger;
– Δίνουμε μεγάλη σημασία στον επάξιο εορτα-
σμό των ελληνικών εθνικών επετείων, αυτόν 
τον σκοπό εξυπηρετούν οι εκδηλώσεις του 
Μαρτίου και του Οκτωβρίου. Να τονίσω τη 
σπουδαιότητα της ετήσιας «Βραδιάς Ελληνικής 
Γαστρονομίας» που έχει μεγάλη επιτυχία, και 
φέτος πραγματοποιείται πλέον για 8η φορά: 
διοργανώνεται συνήθως τον Ιούνιο, και δίπλα 
στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα οι επισκέπτες 
μας απολαμβάνουν 15-20 διαφορετικές ελλη-
νικές σπεσιαλιτέ, δημιουργίες με την καθο-
δήγηση της συμπατριώτισσας σέφ Κατερίνας 
Πέτσα-Οντοκ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο 
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Hotel Villa Völgy, φημισμένο ξενοδοχείο στην 
«Κοιλάδα της Ωραίας» του Eger. Εκτός από τα 
προαναφερόμενα, η Τοπική Ελληνική Αυτοδιοί-
κηση διοργανώνει κάθε μήνα βραδιές εκμάθη-
σης ελληνικών χορών για όλους όσους θέλουν 
να γνωρίσουν την εθνική μας παράδοση. 
Φυσικά παίρνουμε μέρος και στις επίσημες 
εκδηλώσεις των ουγγρικών επετείων, ενώ την 
1η Νοεμβρίου τιμούμε τους νεκρούς μας. Πριν 
τα Χριστούγεννα οργανώνουμε την «Εορτή 
Αγάπης», ένα δείπνο-συνάντηση για μας τους 
Έλληνες του Eger και της ευρύτερης περιοχής 
της πόλης. Οι εκδηλώσεις μας στην πλειοψη-
φία τους είναι ανοιχτές, και υποδεχόμαστε με 
χαρά κι αγάπη όλους όσους μας τιμούν με την 
παρουσία τους.
– Σε ποιο βαθμό είναι  αισθητή η απόσταση 
120 χιλιομέτρων από την Βουδαπέστη; Ειλι-
κρινά;
– Πάρα πολύ. Γενικά μπορώ να πώ ότι οι Έλλη-
νες του Eger έχουν ευκαιρία να λάβουν μέρος 
σε ελληνικές εκδηλώσεις μόνο αν τις διορ-
γανώσει η Τοπική Ελληνική Αυτοδιοίκηση, οι 
οικονομικές δυνατότητές μας όμως είναι περι-
ορισμένες. Θα θέλαμε να έχει και ένα σωστό 
ελληνικό εστιατόριο στο Eger γιατί λείπουν 
πολύ οι γνήσιες ελληνικές γεύσεις. Υπάρχει 
βέβαια γύρος και τζατζίκι σε διάφορα μαγα-
ζιά αλλά δεν είναι το ίδιο. Φυσικά στο σπίτι 
φτιάχνουμε και φαγητά της πατρίδας, αλλά 
μια καλή ταβέρνα θα χρησίμευε και σαν τόπος 
συνάντησης για τον τοπικό ελληνισμό.
– Ποιές άλλες εθνικότητες ζούν ακόμα στο  
Eger;
Το 2006 εκτός από την ελληνική, σχηματίστη-
καν επίσης αυτοδιοικήσεις Πολωνών, Ρουθή-

νων και Αθυγγάνων. Διατη-
ρούμε καλή σχέση και τακτικά 
επισκεπτόμαστε ο ένας τις 
εκδηλώσεις του άλλου. Το 
Σεπτέμβριο του 2008 μαζί 
με την Αυτοδιοίκηση Πολω-
νών του Eger διοργανώσαμε 
μια επιτυχημένη ελληνο-
πολωνική βραδιά γαστρονο-
μίας, στην οποία – πέρα από 
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
– υπήρχε μια ποικιλία από 
παραδοσιακά ελληνικά και πολωνικά γεύματα. 
Αν δωθεί ευκαιρία θα διοργανώσουμε παρό-
μοια βραδιά είτε με την Αυτοδιοίκηση Ρουθή-
νων, είτε και οι τρείς μαζί. Αλλά αυτό θα το 
δούμε.
– Ποιά είναι η σχέση  σας με τις υπόλοιπες 
ελληνικές αυτοδιοικήσεις;
– Προσπαθούμε να διατηρούμε καλές σχέσεις 
με κάθε ελληνική κοινότητα, όμως το γεγονός 
ότι βρισκόμαστε πολύ σκορπισμένοι και μακριά 
ο ένας από τον άλλον μας εμποδίζει ιδιαί-
τερα στη διοργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης, 
στην οποία ο καθένας θα συμμετείχε κατά ίσο 
ποσοστό. Εφόσον στη Βουδαπέστη υπάρχουν 
απ’όλα, οι συμπατριώτες μας από την πρωτεύ-
ουσα σπάνια ταξιδεύουν 120 χιλιόμετρα για να 
γιορτάσουν μαζί μας, που είναι αφ’ενός λογικό. 
Κάλλιο να πηγαίνουμε εμείς που μένουμε στην 
ύπαιθρο στους κεντρικούς εορτασμούς στη 
Βουδαπέστη, γιατί είναι μια καλή ευκαρία να 
συναντιόμαστε και να τα πούμε.
Τους  Έλληνες αγαπάνε  και τα τοπικά ΜΜΕ. 
Ναι. Το τηλεοπτικό κανάλι Eger TV παίρνει 
τακτικά μέρος στις εκδηλώσεις μας, ενώ μας 
εξασφαλίζει ευκαιρίες να εμφανιζόμαστε και 
να γνωστοποιούμε τα ελληνικά δρώμενα στο 
ευρύτερο κοινό. Παρουσιαστήκαμε αμέτρη-
τες φορές στις Ειδήσεις και στην ειδική εκπο-
μπή που ασχολείται με τις τοπικές εθνικές μει-
ονότητες. Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη   για τη 
βοήθεια που μας προσφέρει το κανάλι. Έχουμε 
επίσης καλή σχέση με τους σταθμούς Rádió 
Eger και Szent István Rádió. Με τον τελευ-
ταίο ξεκινήσαμε μια πρωτότυπη συνεργασί-
α,με πρώτο σταθμό τη σύνταξη από κοινού 
του αφιερώματος με θέμα τα ήθη και έθιμα 
του ελληνικού Δωδεκαημέρου. Ο σταθμός εξέ-
φρασε την επιθυμία του να ασχοληθεί στο εξής 
τακτικά με τους Έλληνες, είτε με ευκαιρία μιας 
γιορτής, είτε να φέρει πιο κοντά τον τοπικό 

ελληνισμό στην ουγγρική πλειοψηφία με την 
παρουσίαση του πολιτισμού του, των εθίμων 
και της καθημερινής ζωής.
– Είσαι ιδρυτικό μέλος της  Αυτοδιοίκησης 
Ελλήνων του Eger η οποία με τα 12 χρό-
νια λειτουργίας της θεωρείται από τις πιο 
παλιές. Πώς αξιολογείς το έως τώρα έργο;
– Δώδεκα χρόνια είναι πολλά. Αν ανατρέξω 
στα περασμένα μπορώ να πώ ότι πετύχαμε 
τους περισσότερους στόχους μας. Φυσικά 
πάντα υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες θα καλυ-
φθούν με τον καιρό. Ελπίζω να έχουμε και τη 
δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Σ’αυτά τα 
δώδεκα χρόνια είχαμε διάφορες και αναρίθμη-
τες εκδηλώσεις, όπως ελληνικές εθνικές γιορ-
τές, βραδιές γαστρονομίας, εκθέσεις, διαλέξεις, 
διδασκαλία Ελληνικών, εκδρομή στην Ελλάδα, 
διδασκαλία ελληνικών χορών: αναμνήσεις που 
τις θυμόμαστε με χαρά και νοσταλγία. Εργα-
ζόμαστε αφ’ ενός να εξασφαλίσουμε τις καλλι-
τεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Eger 
που είναι απαραίτητες στην διαφύλαξη της 
ελληνικής μας ταυτότητας, και αφ’ ετέρου να 
παρουσιάσουμε στους φίλους Ούγγρους την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μας. Με γνώ-
μονα τα προαναφερόμενα θα συνεχίσουμε το 
έργο μας και στο εξής.
– Σ’ευχαριστώ για τη συζήτηση!

Az interjú  magyar nyelven is olvasható a 
www.ellinismos.hu oldalon.
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Egri Görög Települési Önkormányzat
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Αγαπητέ Πατέρα,

Πριν από 10 χρ��ια, στις 27 Φεβρουα��ου 2000 χ�ιρετήσαμε ο ένας τον άλ�ον. Τότε δεν ξέραμε 
��όμη ότι βλεπόμαστε για τελευτ�ία φορά. Δ�οργα�ώναμε τον ελ�����ό χορό στο Έγκερ, κ�ι 
περιμέναμε με μεγάλες ελ��δες την παρουσίασή μας για να εμπλουτίσουμε τα ήδη υπάρχοντα 
ελ����κά πολιτιστ�κά προγράμ�ατά μας στην πόλη. Θυμάσ�ι, όταν το 1997 πήγαμε να αναζητή-
σουμε τις ελ����κές ���ογένειες που ζούσαν στο Έγκερ κ�ι στην πε��οχή του; Κ�ι όταν ωρίμασε 
η σκέψη, στις εκλογές των με���οτ��ών αυτ�����κήσεων του 1998 να κατεβεί κ�ι να �δρυθεί 
η Αυτ�����κηση Ελ���ων του Έγκερ;  Μας συμπαραστάθηκαν από τα �δρυτ�κά μέλη ο Λεω�ί-
δας Καρώνης, ο Δρ. Κοσμάς Μί��ος, κ�ι η Pοzsa Lászlóné. Στην πόλη πολ��ί σε γ�ώρισαν κ�ι σε 
αναγ�ώρισαν, πήραμε υποστήριξη τόσο από τους κατ���ους του Έγκερ, όσο κ�ι από την το��κή 
αυτ�����κηση. Μετά από την �δρυση της Αυτ�����κησης Ελ���ων του Έγκερ, συμ�ετείχες ως 
εκλέκτορας στις εκλογές των με���οτ��ών αυτ�����κήσεων των Ελ���ων της Ουγ�αρίας, όπου – 
ίσως το θυμούντ�ι κ�ι άλ��ι – συγκεντρώ�οντας τις περισ�ότερες ψήφους βγήκες πρώτος μεταξύ 
των εκλεκτόρων. 
Ήμουν πολύ περήφανη για σένα κ�ι χ�ιρόμουν, γιατί ε�δα ότι είσ�ι ευχαριστημέ�ος που έχεις βρει 
την ευρύτερη ���ογένειά σου, τους Έλ�ηνες της Ουγ�αρίας. Ήξερα ότι θυμήθηκες την εποχή όταν 
σαν ����ί, χωρίς ���ογένεια φεύγοντας από τον ελ�����ό εμφύ��ο πόλεμο ήρθες μαζί με χιλ��δες 
άλ�α ����ιά στην Ουγ�αρία, χωρίς να ξέρεις τη γλώσ�α κ�ι τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Μετά 
από τα χρ��ια στο ορφα�οτροφε�ο βρέθηκες στο Σέγκεντ για να κάνεις το λύκε�ο, κ�ι στη συνέχεια 
μετ��όμισες στο Έγκερ όπου βρήκες �ουλειά. Σύντομα δημ�ούργησες ��κή σου ���ογένεια. Στις 
�όρες σου ήθελες να �ώσεις όλα αυτά που εσένα δεν σου ��ωσε η ζωή. Κ�ι το πέτυχες.  Μας έμαθες 
ει��κρίνεια, τιμ�ότητα, σεβασμό. Εμάς κ�ι άλ�ους επίσης, αφού εργάστηκες ως ���δαγωγός, ��δά-
��οντας στην αρχή ιστορία κ�ι πολιτ�κή θεωρία, αργότερα σκ��ι σε ����ιά. Με την �δρυση της 
Αυτ�����κησης Ελ���ων του Έγκερ το 1998 ξ��ίνησε η ��δασκαλία της ελ����κής γλώσ�ας. Τότε 
��δαξες τις βάσεις της ελ����κής γλώσ�ας κυ��ως σε ελ���όπουλα, ύστερα σε Όυγ�ρους νέους που 
ε��ιαφέρονταν για την ελ����κή γλώσ�α. Τον ���ο χρ��ο ��οργα�ώσαμε κύκλο �ιαλέξεων για την 
ιστορία κ�ι γεωγραφία της Ελ��δας καθώς κ�ι για θέματα από την ιστορία της τέχνης. Το 1999 
οργα�ώσαμε ελ����κές γ�ορτές, πραγματο��ιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η υ��ίθρια ��δήλωσή 
μας κ�ι ο εορτασμός της πρώτης εθ��κής μας γ�ορτής, του ‚’ΟΧΙ!’’, όπου τιμήσαμε τη μνήμη των 
αγω�ιστών της Εθ��κής Αντίστασης της Ελ��δας στον Β’ Πα��όσμ�ο Πόλεμο. Εκε��ο τον κ�ιρό 
ήσουν ήδη �δύναμος, αλ�ά αγ��ώντας την αρ�ώστια σου συμ�ετείχες στην ��δήλωση, στις συνε-
δριάσεις της αυτ�����κησης, στις συ�ομιλίες κ�ι σχ��ίαζες τις επόμενες ενέργειες. Στις 27 Φεβρου-
α��ου 2000 χ�ιρετήσαμε ο ένας τον άλ�ον. Πήγα στη Βουδαπέστη για να οργα�ώσω τον ελ�����ό 
χορό, κ�ι την άλ�η μέρα γυρίζοντας στο Έγκερ ήξερα ότι τα ��ινά σχ��ιά μας δεν θα συνεχιστούν. 
Δεν μπορέσαμε να αποχ�ιρετιστούμε.
 Το έχεις σκεφτεί, ότι πέρασαν δέκα χρ��ια από τότε που μιλήσαμε για τελευτ�ία φορά; Για 
πρώτη φορά σου γράφω για να ξέρεις, πως είσ�ι παρών στις σκέψεις μας κάθε μέρα, κ�ι πιστεύω 
ότι πολ��ί συμπατ��ώτες, συγ�ενείς, φί��ι κ�ι γ�ωστ�ί σε �ιαφύλαξαν στην μνήμη τους. Στους 
εγ���ους σου αναπολούμε με ευχαρίστηση τις ��ινές μας αναμνήσεις κ�ι �ιηγούμαστε περήφα��ι 
για σένα, για τον Ιδρυτ��ό Πρόεδρο της Αυτ�����κησης Ελ���ων του Έγκερ.

Με αγάπη
Πέτρα

Προς τον κύριο Δρ. Γιώργο Πάντσο, τον ιδρυτικό 
πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του Έγκερ
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– Οι επιγραφές που λένε πως ‚’επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε σκυλιά που οδηγούν 
τυφλούς’’, περιμένουν να διαβαστούν από τα σκυλιά ή από τους τυφλούς;
Τι μέσο χρησιμοποιεί ένα βουνό για να πάει στον Μωάμεθ;
Γιατί όταν οι τράπεζες στέλνουν ‚’τελευταία ειδοποίηση’’ για μια δόση, στη συνέχεια αθε-
τούν την υπόσχεσή τους και ξανασχολούνται μαζί μας ;
Γιατί λέγονται πολύ-θρόνες αφού κάθεται μόνο ένας;
Πώς λέγεται ένα αγριογούρουνο όταν είναι ήρεμο;

Τι σημαίνει κάθομαι όρθιος;
Υπάρχει λογική απάντηση στην ερώτηση ‚’Γύρισες’’;
Η απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργασίας ισχύει και στις καπνοβιομηχανίες;
Η τσαπα-τσούλα, είναι αγρότισσα ελευθέρων ηθών;
Αφού λένε πως το κολύμπι κάνει καλό στη σιλουέτα πως εξηγούν τις φάλαινες;

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Το Λυκόφως σιγά-σιγά έβαψε κόκκινο το τοπίο, κι ο Ήλιος ετοιμαζόταν 
για ύπνο, δίνοντας τη θέση του στη Σελήνη, που θα δείχνει το δρόμο 
στον νυχτερινό διαβάτη. Πριν φύγει, έδωσε κι ένα φιλί αποχαιρετισμού 
στο πρόσωπο της Ροδακινιάς που στεκόταν πάνω στο λόφο. Το Δέντρο 
χασμουρήθηκε και τα μάτια του έψαχναν τον Αποσπερίτη που μόλις είχε 
σκαρφαλώσει στην άκρη του ουρανού. Κάρφωσε το βλέμμα του σε ένα 
μακρινό σημείο που όλο μεγάλωνε και πήρε τελικά τη μορφή του Φοί-
βου, της κουκουβάγιας. - Πάντα χαίρομαι όταν έρχεσαι! - τον χαιρέτησε η 
Ροδακινιά και του πρόσφερε το πιο δυνατό κλαδί της. - Τι νέα στο χωριό; 
- Ετοιμάζονται για τη γιορτή. Στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος και τα 
εγγόνια της κυρά Αγγελικής. Το είπε με ένα μεγάλο χαμόγελο στον Γιάννη 
τον φούρναρη όταν αγόρασε ψωμί.- Α, ναι, η εθνική γιορτή!, θυμήθηκε 
το δέντρο και μ’ ένα ελεύθερο κλαδί κάλυψε το χασμουρητό του. – Με 
συγχωρείς Φοίβο, αλλά να, είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έχω πολλή δουλειά με τα μπουμπούκια μου: πρέπει να τα σκε-
πάσω με προσοχή για να βγάλουν ωραίους ανθούς. Σε λίγο θα ανθίσουν. Ετοίμασα ήδη πολλά... Μίλησέ μου για τη 
γιορτή!
– Παλιά, πριν από 189 χρόνια ακριβώς, όταν η προ-προ-προ-προ-προγιαγιά της κυρά Αγγελικής ήταν κι αυτή κορίτσι, 
το ελληνικό έθνος ξεκίνησε πόλεμο για την ανεξαρτησία του. Ήθελαν επιτέλους να αποτινάξουν τον τούρκικο ζυγό που 
ταλαιπωρούσε τόσους αιώνες την όμορφη πατρίδα μας.
– Τα κατάφεραν;
– Ναι, πολλοί γενναίοι Έλληνες αγωνίστηκαν για την πατρίδα, για να ζήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους σε ένα 
όμορφο μέλλον.
– Θα είναι ωραίο το πρόγραμμα; - ρώτησε το δέντρο. – Έχω καιρό να δώ τα παιδιά, αλλά τώρα που ο καιρός γίνεται όλο 
και πιο καλός ελπίζω να ξανάρθουν να παίξουν εδώ πάνω.
– Ο μικρός Πρίαμος θα πεί ένα ποίημα. Είναι και το σκετσάκι όπου οι Έλληνες στρατιώτες θα πολεμήσουν τους Τούρκους. 
Η κυρά Μαρία ήδη ράβει φορεσιές της εποχής, πήρε ωραία υφάσματα.
– Κι οι χορευτές ετοιμάζονται: τις προάλλες η μουσική ακουγόταν μέχρι εδώ, ωραίοι παραδοσιακοί σκοποί. Θυμάσαι; 
Χορεύαμε κι εμείς μαζί με τον άνεμο. Εσύ θα πας στη γιορτή;
– Οπωσδήποτε! Θα γίνει στη κεντρική πλατεία στις 25 του Μάρτη. Θα τη δείς κι εσύ, απ’ότι βλέπω, απο ‘δώ φαίνεται όλη 
η πλατεία.
– Τι ωραία! – είπε ενθουσιασμένη η Ροδακινιά. – Αλλά θα μου τα πείς όλα σε παρακαλώ;
– Και βέβαια θα στα πώ! Με συγχωρείς όμως πρέπει να φύγω τώρα. Πείνασα και η ώρα είναι κατάλληλη για ένα καλό 
κυνήγι. Όνειρα γλυκά! – είπε και άνοιξε τα φτερά προς την παραλία.
Η Ροδακινιά χαμογέλασε και έγνεψε αντίο στον Φοίβο καθώς απομακρυνόταν. Εν τω μεταξύ, η Νύχτα έσπειρε τον ουρανό 
με τα εκατομμύρια καντήλια της, κι ο ελαφρός άνεμος έφερνε πενιές μπουζουκιού από την ακρογιαλιά. Μύρισε άνοιξη...

ΕΞΥΠΝΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στη μαθητική συναυλία της 27ης Φεβρουαρίου στην οδό Vécsey, περίμεναν 
με ανυπομονησία αυτή τη μέρα για να δείξουν μέρος της δουλειάς τους κυρίως στους γονείς που ήρθαν για 
να τ’ακούσουν,αλλά και στους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που ήταν παρόντες.

Κομμάτια από διάφορες εποχές και στυλ ακούστηκαν από τις τάξεις του πιάνου, της κιθάρας και του τραγουδιού.
Παιδικά ελληνικά αλλά και ουγγρικά κομμάτια, κλασσικά και μοντέρνα. Ξεκινώντας με τον ‘’βενιαμίν’’ της 
παρέας,τον 5χρονο Μάξι Βέστλ,έπαιξαν με τη σειρά: ο Δημήτρης Κλενκ κιθάρα, η Ακιλίνα Βεστλ,η Αλεξία Κλενκ 
και η Αφροδίτη Αγγελίδου πιάνο,ο Γιώργος Αρβίθης κιθάρα και η Μαρία Μαγγιώρου πιάνο,ενώ η Ακιλίνα 
Βεστλ τραγούδησε όμορφα το παραδοσιακό κομμάτι ‘ „Μήλο μου κόκκινο’’.

Καλή πρόοδο στα παιδιά και σας περιμένουμε και στις επόμενες συναυλίες μας!

Β.Α.


