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Περίληψη  

 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί και κατ’ επέκταση να δοθούν απαντήσεις για το 

ρόλο και τη θέση των Ελληνίδων γυναικών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, σε μια εκ των 

πολλών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που υποδέχτηκε τους Έλληνες πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο 

πόλεμο (1948-1949). Αρχικά, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει μια σύντομη περιγραφή στο ιστορικό 

πλαίσιο του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ενώ η αναφορά στη συνδρομή και τη συνεισφορά των 

γυναικών δε θα μπορούσε να παραληφθεί, αφού πολέμησαν στα βουνά σαν αληθινές μαχήτριες. Στη 

συνέχεια, γίνεται λόγος για το «παιδομάζωμα» ή αλλιώς το «παιδοσώσιμο». Πρόκειται για τον πρώτο 

εκπατρισμό παιδιών και γυναικών προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μια από αυτές τις χώρες 

είναι και η Λαϊκή Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, η οποία υποδέχτηκε χιλιάδες παιδιά, γυναίκες αλλά 

και άνδρες. Για το λόγο αυτό, μελετάται η περίπτωση των γυναικών του ελληνικού χωριού 

«Μπελογιάννης», του χωριού που δημιουργήθηκε από τους ίδιους Έλληνες, για τους οποίους η 

Ουγγαρία έγινε η δεύτερη πατρίδα τους. Η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων βασίστηκε σε 

τρία επίπεδα έρευνας. Αυτά είναι: ο λόγος της επίσημης-κυρίαρχης μνήμης, ο λόγος των μέσων 

επικοινωνίας της εποχής και τέλος ο λόγος της βιωμένης οπτικής των γυναικών, μέσω της 

βιογραφικής μεθόδου. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, προέκυψε το συμπέρασμα ότι 

η γυναίκα στη Λαϊκή Δημοκρατίας της Ουγγαρίας είναι υποκείμενο ταξικό, με επιπλέον καθήκοντα 

την παραγωγή, δεν καταβάλλεται από έμφυλες διακρίσεις και διαθέτει δικαιώματα στην εργασία και 

την εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, το γυναικείο πρότυπο έρχεται πιο κοντά στο «αντρικό», χωρίς αυτό 

ωστόσο να σημαίνει ότι αποφορτίζεται από τις «γυναικείες» υποχρεώσεις, όπως είναι εκείνες της 

μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς.  

 

Λέξεις κλειδιά: εμφύλιος πόλεμος, πρόσφυγες, γυναίκες, φύλο, κοινωνική τάξη, ταξικό υποκείμενο  
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Abstract 
 

The purpose of this work is to investigate and thus provide answers on the role and position of Greek 

women in the Hungarian People's Republic, in one of the many Eastern European countries that 

welcomed Greek refugees after the civil war (1948-1949). Initially, it was considered appropriate to 

give a brief description in the historical context of the Greek civil war, while the reference to the 

assistance and contribution of women could not be received, since they fought in the mountains as 

true fighters. Then there is talk of 'paedo-sex' or 'child-life'. This is the first expatriation of children 

and women to the countries of Eastern Europe. One of these countries is the Hungarian People's 

Republic, which welcomed thousands of children, both women and men. For this reason, the case of 

the women of the Greek village "Belogiannis", the village created by the same Greeks, for whom 

Hungary became their second homeland, is being studied. The answer to the research questions was 

based on three levels of research. These are: the word of official-dominant memory, the word of the 

media of the time and finally the reason of the experienced perspective of women, through the 

biographical method. Analysis of the research data has shown that the woman in the Hungarian 

Democratic Republic is a class subject, with additional production duties, is not paid for by gender 

discrimination and has rights to work and education. In short, the female role model comes closer to 

the "male", but this does not mean that it is discharged from the "female" obligations, such as those 

of the mother, wife and housewife. 

 

 Keywords: civil war, refugees, women, sex, social class, class subject 
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Εισαγωγή  

 

Ο εμφύλιος πόλεμος διεξήχθη στην Ελλάδα τα έτη 1943/45- 1949 και αποτελεί συνέπεια του 

“μοιράσματος” του κόσμου, μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπως είχε 

συμφωνηθεί στη συμφωνία της Γιάλτας. Οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου είναι ίσως από τις πιο 

αιματηρές και τραυματικές που έχει γνωρίσει η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Μια από αυτές είναι 

τα προσφυγικά ρεύματα προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Βουλγαρία, Ουγγαρία, 

Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία και Σοβιετική Ένωση, είναι μόνο μερικές από τις χώρες που 

υποδέχτηκαν τους Έλληνες πρόσφυγες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.  

Τα παιδιά ανήκαν στις πρώτες ομάδες εκπατρισμένων. Αναφερόμαστε στο λεγόμενο «παιδομάζωμα» 

ή «παιδοσώσιμο» που έλαβε χώρα από το 1948, με παιδιά να ταξίδουν από τα χωριά της Βόρειας 

Ελλάδας προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η ερμηνεία της κίνησης αυτής, με το πέρασμα 

των χρόνων, εμφανίζεται διττή, καθώς, αφενός υποστηρίζεται ότι η κίνηση αυτή από την Προσωρινή 

Κυβέρνηση του Βουνού έγινε προκειμένου να σωθούν τα παιδιά από τους βομβαρδισμούς, αφετέρου, 

επωμίζονται κατηγορίες στο ΔΣΕ και το ΚΚΕ  για αρπαγή και κατ’ επέκταση στρατολόγηση των 

νέων (Ε. Λαγάνη, Μ. Μποντίλα, 2012, σελ. 20-25). 

Από την άλλη, στον εμφύλιο πόλεμο, οι γυναίκες με σθένος, θάρρος, δύναμη και πειθαρχία 

πολέμησαν στον πλευρό των ανδρών στα βουνά. Η συμμετοχή τους ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη, τόσο 

στον ΕΛΑΣ όσο και στον ΔΣΕ, ενώ οι θέσεις που κατείχαν ήταν από το πεδίο μάχης μέχρι και στα 

νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ότι οι γυναίκες, παρά 

την «ηρωική» αυτή συμμετοχή τους, διατηρούσαν ακόμα, και στον πόλεμο, τις τυπικά παραδοσιακές 

«γυναικείες» αρετές και χαρακτηριστικά τους. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του παιδομαζώματος, δεν 

ήταν λίγες οι γυναίκες, μικρότερης ηλικίας βέβαια, οι οποίες συνόδευαν τα παιδιά και αποκαλούνταν 

«μάνες». 

Ενδιαφέρον αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι οι χώρες που υποδέχτηκαν τα προσφυγικά ρεύματα, άρα 

και τις γυναίκες, υπηρετούσαν και εφάρμοζαν τα κομμουνιστικά ιδεώδη, αυτά για τα οποία δηλαδή 

μάχονταν οι αντάρτες και οι αντάρτισσες στην Ελλάδα. Οι κομμουνιστικές ιδεολογίες πρέσβευαν 

μεταξύ άλλων και την ισότητα των γυναικών εντός της κοινωνίας. Οι έμφυλες διακρίσεις, με λίγα 

λόγια, δεν είχαν θέση εντός του κομμουνιστικού καθεστώτος, τουλάχιστον θεωρητικά. Η συμμετοχή 

των γυναικών στον εμφύλιο πόλεμο είναι ένα δείγμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.  

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα ιδεολογικό αρχέτυπο και επειδή πολλές φορές η θεωρία διαφέρει 

από την πραγματικότητα, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η θέση και ο ρόλος της 

γυναίκας στις σοσιαλιστικές χώρες, να σκιαγραφηθεί το προφίλ των γυναικών εντός μιας 

σοσιαλιστικής κοινωνίας και να διακριθεί σε έμφυλο ή ταξικό υποκείμενο. 
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Στην παρούσα εργασία λοιπόν, ο στόχος της ερευνητικής διαδικασίας επικεντρώνεται στο ρόλο και 

τη θέση των γυναικών, όπως διαμορφώνεται μέσα από τις μνήμες τους, κυρίως στα χρόνια που 

ακολούθησαν του εμφυλίου, όντας εκπατρισμένες σε μια χώρα λαϊκής δημοκρατίας, την Ουγγαρία. 

Για να γίνει αυτό εφικτό, τρία επίπεδα έρευνας θα αποτελέσουν το βασικό κορμό της μελέτης μου. 

Αυτά θα είναι: ο λόγος της επίσημης-κυρίαρχης μνήμης, ο λόγος των μέσων επικοινωνίας της εποχής 

και τέλος ο λόγος της βιωμένης οπτικής των γυναικών, μέσω της βιογραφικής μεθόδου. 

Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίζεται αφενός σε γραπτές πηγές και αφετέρου σε 

προφορικές αφηγήσεις. Στις γραπτές πηγές, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εφημερίδα των προσφύγων 

«Λαϊκός Αγώνας», από την οποία θα αναλυθούν τα κείμενα που γράφτηκαν από γυναίκες, καθώς και 

τα κείμενα που αναφέρονταν σε γυναίκες. 

Όσον αφορά τις προφορικές αφηγήσεις, με γνώμονα τη βιογραφική συνέντευξη δύο γυναικών που 

έφτασαν στην Ουγγαρία, όντας ακόμα στην παιδική ηλικία, θα ολοκληρωθεί η σύνθεση του 

γυναικείου προφίλ στις χώρες με κομμουνιστικό καθεστώς και ιδεολογίες.  
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Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό πλαίσιο του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

 

1.1. Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα – Ένα ιστορικό πλαίσιο 
Ο εμφύλιος πόλεμος διεξήχθη στην Ελλάδα τα έτη 1943/45- 1949 ως συνέπεια του “μοιράσματος” 

του κόσμου, μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπως είχε συμφωνηθεί στη 

συμφωνία της Γιάλτας. Ο Ελληνικός εμφύλιος διαδέχθηκε χρονικά μια από τις πιο αιματηρές 

ιστορικές περιόδους του 20ου αιώνα, το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Εξίσου αιματηρός και τραυματικός 

για τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αφού ο αριθμός των νεκρών μπορεί να συγκριθεί με τον αριθμό 

των θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Προδοσία, αποξένωση, δολιοφθορά και θάνατος. Αυτές 

οι λέξεις μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση της ιστορικής αυτής περιόδου. Μιας περιόδου που 

για τους Έλληνες, μέχρι και σήμερα, θεωρείται ως μια ανοιχτή πληγή. Φαινόμενο της σιωπής ή της 

λήθης το αποκαλούν πολλοί ειδικοί (Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γ. Ψαλλίδας, 2002, σελ. 12-15) 

Στην παρούσα μελέτη, η σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου του Ελληνικού εμφυλίου, θεωρείται 

απαραίτητη, καθώς θα συμβάλλει στην ένωση ενός μεγάλου, “τραυματικού” παζλ. Εκείνου του παζλ 

που διαμόρφωσε τη μνήμη των Ελλήνων προσφύγων στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στις χώρες 

όπου αναγκάστηκαν να πάνε. Με τη χρονική αποτύπωση των γεγονότων, θα τοποθετηθούμε χρονικά 

αλλά και ιστορικά σε μια διχασμένη Ελλάδα, θα ανακαλύψουμε τις προθέσεις των δύο 

αντιμαχόμενων “στρατοπέδων”, θα μελετήσουμε τον καταλυτικό ρόλο των ξένων δυνάμεων και θα 

καταλήξουμε στην αναγκαστική λύση του παιδομαζώματος και της προσφυγιάς. 

Η αφετηρία του Ελληνικού εμφυλίου, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, τοποθετείται χρονικά κατά 

την περίοδο της Κατοχής, το 1943, τότε που οι κοινωνικές αντιθέσεις όχι μόνο ήταν υπαρκτές αλλά 

και αρκετά οξυμένες. Σκοπός των κοινωνικών αυτών αντιπαραθέσεων δεν ήταν άλλος από την 

ανατροπή των υφιστάμενων δομών καθώς και την αναδιάρθρωση του πλέγματος των κοινωνικών 

σχέσεων. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, όπως έχει αποδειχθεί από αρκετές μελέτες, ο εμφύλιος 

στην Ελλάδα δεν ήταν αποτέλεσμα μια προσχεδιασμένης ρήξης. Αντιθέτως, με όλα τα στοιχεία που 

έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο. Τόσο από την πλευρά 

των Ελλήνων κομμουνιστών, όσο και από την πλευρά των ξένων δυνάμεων δεν υπήρξε σχεδιασμός 

μιας μετωπικής και χωρίς επιστροφή σύγκρουσης (Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γ. Ψαλλίδας, 2002, 

σελ. 25-30). 

Ο Ελληνικός εμφύλιος προέκυψε από μια σειρά κινήσεων, χειρισμών και στρατιωτικών 

αναμετρήσεων με στόχο την άσκηση μιας μεγαλύτερης πίεσης στον αντίπαλο, προκειμένου να 

επιτευχθεί ένας πολιτικός συμβιβασμός. Ποια όμως ήταν τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα που 

προσπαθούσαν να επιβληθούν και κατ’ επέκταση να κυριαρχήσουν; Ποιος ήταν ο σκοπός τους και  

γιατί δεν τελεσφόρησε ο επιδιωκόμενος συμβιβασμός, αν τελικά υπήρξε; 
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Πριν απαντηθούν όμως τα παραπάνω αυτά ερωτήματα, θεωρείται απαραίτητο να διευκρινιστεί η 

χρονική περίοδος που καλύπτει ο ελληνικός εμφύλιος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ήδη υπάρχουσες και 

διαθέσιμες ιστορικές μαρτυρίες, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα φαίνεται να διαχωρίζεται σε 3 

ξεχωριστές αλλά συνάμα στενά συνδεδεμένες φάσεις. 1. Το 1943, κατά τη διάρκεια των ένοπλων 

συγκρούσεων μεταξύ αντιστασιακών ομάδων στα ελληνικά βουνά, 2. ο Δεκέμβριος του 1944 με τις 

μάχες στην Ήπειρο και την Αθήνα (γνωστές και ως Δεκεμβριανά) και 3. η τριετία, 1946 -1949, με 

την πλήρη εξέλιξη και κορύφωση του εμφυλίου πολέμου. Τρεις ξεχωριστές χρονικές στιγμές, τρεις 

φάσεις με διαφορετικές εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες, με διαφορετικές αιτίες και πρωταγωνιστές. 

Ωστόσο, και οι τρεις στάθηκαν καθοριστικές για το πολιτικό μέλλον και το διεθνή προσανατολισμό 

της Ελλάδας (John O. Iatrides, 2002, σελ. 31-32). 

 

1.2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 

Πηγαίνοντας πίσω, στα χρόνια ακόμα της Κατοχής και της Αντίστασης, οι Έλληνες κομμουνιστές 

και το ΚΚΕ κέρδισαν σημαντική θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας, μέσω του ΕΑΜ (Ελληνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο), το οποίο αντιπροσώπευε και εξέφραζε τη μαχόμενη Ελλάδα, το έθνος 

που είχε αντισταθεί στον κατακτητή. Και τα δύο μαζί κουβαλούσαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

το πολύ μεγάλο ηθικό και πολιτικό βάρος της πατριωτικής ιδεολογίας για απελευθέρωση της χώρας. 

Από το 1942, έτος ίδρυσης ενός ένοπλου τμήματος, του ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 

Στρατός), με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη, οι Έλληνες κομμουνιστές με σθένος κατέθεταν σώμα και 

πνεύμα στο όνομα ενός ατελείωτου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ενώ, η γενικότερη πρόθεση του 

ΚΚΕ, ειδικά εκείνη την εποχή, ήταν η επιδίωξη ενός νέου συμβιβασμού στην πολιτική σκηνή της 

χώρας, με νέους όρους, προσφεύγοντας στις ένοπλες μορφές πάλης που πρέσβευε. 

Το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και κατ’ επέκταση το ΚΚΕ είχαν ομολογουμένως ανακτήσει ένα γόνιμο έδαφος στην 

πολιτική για έναν εκ νέου καθορισμό της κοινωνικής ζωής στη χώρα. Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, 

η δυναμική αυτή κάθε άλλο παρά αριθμητική δεν ήταν, καθώς η αίγλη της Αντίστασης, την οποία 

αντιπροσώπευαν, αρκούσε ώστε το ΚΚΕ να τεθεί ως μια ισχυρή δύναμη στην Ελλάδα (Η. 

Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γ. Ψαλλίδας, 2002, σελ. 25-30). 

Την ίδια χρονική περίοδο, ωστόσο, ιδρύθηκαν και άλλες αντιστασιακές ομάδες. Μια από αυτές ήταν 

και ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ), ο οποίος με τον καιρό αναδείχθηκε σε 

κύριο ανταγωνιστή του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Μαζί με αυτόν και οι υπόλοιπες συντηρητικές δυνάμεις της 

χώρας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ανερχόμενη και μέχρι τότε απρόβλεπτη δύναμη του ΕΑΜ. 

Ωστόσο, μαζί με τον ΕΔΕΣ, η μόνη συγκρίσιμη δύναμη με το ΕΑΜ, ερχόταν από τους ξένους φίλους 

της Ελλάδας. Η Βρετανία ήταν η ρεαλιστική και ηθική δύναμη στα μάτια των Ελλήνων, τουλάχιστον 
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των φιλοβασιλικών. Σύμμαχοι για πολλά χρόνια, που αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συνθηκολόγηση 

με τη ναζιστική Γερμανία. 

Κομμουνιστές και συντηρητικοί ήταν οι δύο κύριοι αντίπαλοι του Ελληνικού εμφυλίου, τα δύο 

αντιμαχόμενα στρατόπεδα, το δίπολο που δίχασε μέχρι και οικογένειες. Όπως θα δούμε στην πορεία, 

η ένταση μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων με τα χρόνια κλιμακώνεται. Μάλιστα, για πολλούς το 

ΚΚΕ μαζί με το ΕΑΜ θα μπορούσαν με ευκολία να επικρατήσουν στην εξουσία της Ελλάδας, καθώς 

πίσω από αυτούς, κρυβόταν η επίσης ισχυρή δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης και του Στάλιν. Αν και, 

όπως δείχνουν οι ιστορικές μαρτυρίες, η υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης δεν εμφανίστηκε ποτέ 

(Φ. Ηλιού, 2002, σελ. 26-30) 

 

1.3. Πρώτη Φάση Εμφυλίου Πολέμου 

Η πρώτη φάση του Ελληνικού εμφυλίου ξεκινάει με την ίδρυση της αντιστασιακής δύναμης του 

ΕΔΕΣ, η οποία όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αποδείχθηκε ο κύριος αντίπαλος του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η 

ρήξη μεταξύ αυτών των  ενόπλων δυνάμεων σηματοδοτεί την έναρξη της εμφύλιας διαμάχης. 

Συγκεκριμένα, το φθινόπωρο του 1943, λίγο μετά τη συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας, ο 

ηγέτης του ΕΔΕΣ, Ναπολέων Ζέρβας, συνέδεσε το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ως την επερχόμενη κομμουνιστική 

απειλή της χώρας. Μια απειλή που έπρεπε να απαλειφθεί, μη διστάζοντας να συνάψει ανακωχή με 

τους ναζιστές κατακτητές (K. Κραβόλα, K. Τσίβος, 2015, σελ. 41- 42). 

Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και η Αντίσταση έδωσαν ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα στο ΚΚΕ 

έναντι των αντιπάλων του. Για πολλούς, εκείνα τα χρόνια, η κομμουνιστική δύναμη της Ελλάδας είχε 

επιτύχει να κυριαρχήσει, εκτός από την αντίσταση, και να επικρατήσει ως κύριο όργανο μαζικής 

κινητοποίησης και καταστολής κάθε πολιτικού αντιπάλου. Μια επικράτηση η οποία ως επί το 

πλείστων του απέδιδε ένα αρκετά μεγάλο εκτόπισμα. 

Ωστόσο, αφενός η απουσία της ελληνικής εξόριστης κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, η οποία 

κατευθύνονταν από το Βασιλιά Γεώργιο Β’ και τον Ε. Τσουδερό αφετέρου το γεγονός ότι νόμιμη 

εξουσία σε πολλά μέρη της χώρας, εκτός από μερικά αστικά κέντρα που ελέγχονταν από τους ξένους 

κατακτητές, δεν υπήρχε,  με αποτέλεσμα το πολιτικό αυτό κενό να μπορεί να καλυφθεί από 

οποιαδήποτε κυρίαρχη δύναμη. Έτσι, τη στιγμή που τα γερμανικά στρατεύματα φαίνονταν ότι πολύ 

σύντομα θα αποχωρούσαν, το ΚΚΕ ήταν σε θέση να αναλάβει την εξουσία της χώρας. Μάλιστα,  

σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, η προοπτική της ενθάρρυνσης της κομμουνιστικής ηγεσίας στην 

Ελλάδα από τη Σοβιετική Ένωση φαινόταν να αιωρείται, καθώς ο Κόκκινος Στρατός προέλαυνε στην 

Ευρώπη με ταχείς ρυθμούς και η στιγμή που θα έφτανε στα Βαλκάνια δε θα αργούσε. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο του 1943, η Σοβιετική κυβέρνηση μαζί με τις ΗΠΑ 

δήλωσαν από κοινού την υποστήριξή τους, αφενός στις Βρετανικές προσπάθειες να σταματήσουν οι 
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μάχες στα ελληνικά βουνά και αφετέρου στη δημιουργία μιας ενιαίας αντιστασιακής ομάδας. Η 

στάση και οι κινήσεις της Σοβιετικής πρεσβείας στο Κάιρο υποδήλωναν την ελπίδα της Μόσχας για 

συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων κομμουνιστών και της εξόριστης κυβέρνησης στο Κάιρο αλλά και 

των Βρετανών για μια ειρηνική λύση στα προβλήματα της χώρας (Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γ. 

Ψαλλίδας, 2002, σελ. 32-40). Μη γνωρίζοντας, ωστόσο, τις μυστικές, όπως αποδείχτηκε, 

Αγγλοσοβιετικές συμφωνίες αλλά εστιάζοντας στην ευνοϊκή κατάσταση των γειτονικών κρατών, οι 

Έλληνες κομμουνιστές ήλπιζαν στην υποστήριξη του Στάλιν και κατ’ επέκταση στην εγκαθίδρυση 

της αριστερής εξουσίας στην Ελλάδα. 

Σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, η Βρετανική δύναμη προσπαθούσε να ανασυνταχθεί, καθώς η 

ικανότητα της να ελέγξει την κατάσταση στα ελληνικά βουνά είχε περιοριστεί δραματικά. Η απουσία 

στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης υπό βρετανικό έλεγχο ήταν γεγονός, με το Βασιλιά Γεώργιο στο 

Λονδίνο και την προπολεμική πολιτική ελίτ της χώρας, να βρίσκονται έκπτωτοι στη Μέση Ανατολή. 

Γεγονός ωστόσο αποτελεί και η στάση της Βρετανίας απέναντι στο ΕΑΜ. Για τους Βρετανούς, και 

συγκεκριμένα για το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αίγλη της αντίστασης από τους ένοπλους 

κομμουνιστές δεν υφίσταντο, καθώς θεωρούνταν ότι το ΕΑΜ αποτελούσε μια ενεργό απειλή για την 

εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, το βασιλιά και μακροπρόθεσμα για τα βρετανικά συμφέροντα. Σε 

περίπτωση, μάλιστα, που η Βρετανία δεν κατάφερνε να εξουδετερώσει τους κομμουνιστές από τη 

χώρα, τότε όχι μόνο θα καθιερωνόταν η κυριαρχία του Στάλιν στο ελληνικό έδαφος, αλλά η υπεροχή 

της Βρετανίας θα εξαλειφόταν εντελώς. Για το λόγο αυτό, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών 

βασίστηκε στην ενθουσιώδη υποστήριξη του Τσώρτσιλ, ο οποίος μπορεί να μην υποστήριζε την 

πλήρη εξάλειψη του ΕΑΜ, παρά μόνο τον περιορισμό της ηγεμονίας του αφενός, και αφετέρου την 

ένταξη του παλαιού πολιτικού κόσμου στην εξουσία. 

Η πρώτη και ίσως η μοναδική ευκαιρία διευθέτησης του πολιτικού ζητήματος και της αποτροπής του 

εμφυλίου πολέμου εμφανίστηκε το 1943. Τότε, η βρετανική διπλωματία προσπάθησε να αρνηθεί σε 

όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις της Ελλάδας κάθε πολιτική νομιμότητα και να τις εμποδίσει να 

πιέσουν την εξόριστη κυβέρνηση του Ε. Τσουδερού να τις αποδεχτεί ως συνεργάτες. Η πρόσκληση 

του Βρετανού ταξίαρχου Μάγιερς, επικεφαλής του Επιτελείου Ειδικών Επιχειρήσεων, στους 

κυριότερους εκπροσώπους των αντιστασιακών ομάδων,  συμπεριλαμβανομένων και των 

κομμουνιστών, ήρθε τον Αύγουστο του 1943 με σκοπό την αποκλιμάκωση της πολιτικής κρίσης στα 

ελληνικά βουνά. Ωστόσο, με το βέτο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας να εξελίσσεται  σε 

όλες τις συνομιλίες περί αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης και τέλους της μοναρχίας, οι εκπρόσωποι 

των αντιστασιακών οργανώσεων, αφού εγκατέλειψαν το Κάιρο, επέστρεψαν στα ελληνικά βουνά, 

όπου και αναζωπυρώθηκε η πρώτη φάση του Εμφυλίου πολέμου. 



13 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση της χώρας, τον Οκτώβριο του 1944, και λίγο πριν τη λήξη της 

πρώτης φάσης του Ελληνικού εμφυλίου, ο Τσώρτσιλ δρώντας με έξυπνο και διπλωματικό τρόπο 

κατάφερε να επιτύχει μια δυνατή συμφωνία με ένα δυνατό σύμμαχο. Παρόλο που θεωρούσε τις 

ελληνικές αντιστασιακές ομάδες παράνομες, και σύμφωνα με τη δική του κρίση ο Έλληνας βασιλιάς 

ήταν ο νόμιμος μονάρχης και αρχηγός της συνταγματικής κυβέρνησης, αποφάσισε να μην 

προκαλέσει τριβές και να συμμαχήσει με την ισχυρή δύναμη του Στάλιν. Έτσι, στις 20 Μαΐου 1944, 

με τη Συμφωνία του Λιβάνου, η Αγγλοσοβιετική συμφωνία οριστικοποιείται, με τον περιορισμό των 

Ελλήνων κομμουνιστών και του ΕΑΜ (Πρ. Παπαστράτης, 2006, σελ. 205). Έτσι, το Σεπτέμβριο του 

1944, με το σύμφωνο της Καζέρτας, οι βρετανικές αρχές έθεσαν όλες τις αντιστασιακές ομάδες υπό 

τις διαταγές του Βρετανού αξιωματούχου, στρατηγού Ρ. Σκόμπι, και απέκλεισαν από την περιοχή της 

Αττικής τον ΕΛΑΣ, προκειμένου να τον εμποδίσουν να καταλάβει την εξουσία. Οι συνεχόμενες 

πολιτικές στρατηγικές από την πλευρά των Βρετανών δεν είχαν φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμα και 

η κλιμάκωση αυτής της ασταθούς κατάστασης δε θα αργούσε να έρθει. Λίγο πριν το τέλος του 1944, 

η βία θα αναζωπυρωνόταν, με αφορμή τον εφοπλισμό του ΕΛΑΣ (John O. Iatrides, 2002, σελ. 32-

40). 

 

1.4. Δεύτερη Φάση Εμφυλίου Πολέμου 

Ο δεύτερος γύρος της εμφύλιας διαμάχης ξέσπασε δύο μήνες μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 

από τους κατακτητές, το Δεκέμβριο του 1944. Μετά την απελευθέρωση, η στρατηγική του ΚΚΕ 

παρέμεινε διφορούμενη και επιφυλακτική. Παρά την κυριαρχία του ΕΑΜ στον ηπειρωτικό χώρο της 

Ελλάδας, η κομμουνιστική ηγεσία έμοιαζε αβέβαιη για τη δημοτικότητά της ανάμεσα στους μη 

αριστερούς. Με αποτέλεσμα, η ανοιχτή σύγκρουση με τους Βρετανούς, και κατ’ επέκταση με την 

κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου που είχε σχηματιστεί στη Μέση Ανατολή, να είναι μια επίφοβη 

κίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, λίγο πριν την αιματηρή μάχη των Δεκεμβριανών, 

εκπρόσωποι του ΚΚΕ είχαν μεταβεί στο Βελιγράδι και τη Σοφία, προκειμένου να κάνουν έκκληση 

για βοήθεια. Μια βοήθεια που θα έφτανε μέχρι τη Μόσχα και τον Στάλιν και ίσως απέτρεπαν κάθε 

μορφή βίας (John O. Iatrides, 2002, σελ. 40-43). 

Η κυβέρνηση, ωστόσο, της Εθνικής Ενότητας και του Γ. Παπανδρέου ήταν πεπεισμένη ότι το ΚΚΕ 

και κατ’ επέκταση το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ θα χρησιμοποιούσαν κάθε μορφή ένοπλης βίας για να 

καθιερώσουν το δικό τους καθεστώς στη χώρα. Επομένως, ήταν ένας ενεργός και άκρως επικίνδυνος 

εχθρός, που έπρεπε να εξαλειφθεί. Για το λόγο αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι ο Γ. Παπανδρέου 

μαζί με τη Βρετανία ήθελαν να αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και 

σωμάτων ασφαλείας στη χώρα, διέταξε τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, με τελεσίδικη ημερομηνία τις 2 

Δεκεμβρίου 1944. Με την υποχώρηση των υπουργών του ΕΑΜ από την κυβέρνηση, ανακοινώνεται 



14 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

η γενική απεργία και το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τις 4 Δεκεμβρίου 1944. Ένα 

συλλαλητήριο που στην πορεία “πνίγηκε” στο αίμα, καθώς κατά τη διάρκεια αυτού, δυνάμεις της 

αστυνομίας, χρησιμοποιώντας την ένοπλη βία, σκόρπισαν το θάνατο στους διαδηλωτές. Ενώ, στη 

συνέχεια η σύγκρουση επεκτάθηκε μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. 

Η επικράτηση των φιλομοναρχικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης, με την ανοιχτή 

υποστήριξη των Βρετανών, από τη μία και η στρατιωτική ήττα του ΕΑΜ από την άλλη ήταν γεγονός. 

Η Βρετανία για ακόμα μια φορά αποτέλεσε την κατευθυντήριο δύναμη σε αυτήν την ένοπλη διαμάχη. 

Μάλιστα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1944, η Βρετανική κυβέρνηση παρενέβη για ακόμα 

μια φορά με αιφνίδια επίσκεψη του Τσώρτσιλ στην Αθήνα, προκειμένου να προέβη σε 

διαπραγματεύσεις αλλά και να σκορπίσει άτοπες απειλές για το πολιτικό μέλλον της χώρας.  Μάταια, 

βέβαια, καθώς  ο ΕΛΑΣ εξαπόλυσε επίθεση εναντίον του Βρετανού πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα 

να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα και να διακοπεί κάθε είδους διαπραγμάτευση (K. Κραβόλα, 

K. Τσίβος, 2015, σελ. 42-43). 

Τη λήξη του δεύτερου γύρου της εμφύλιας σύγκρουσης σήμανε η υπογραφή της Συμφωνίας της 

Βάρκιζας, στις 12 Φεβρουαρίου 1945 (H. Richter, 2006, σελ. 285). Η Συμφωνία της Βάρκιζας 

προέβλεπε τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τον καθορισμό του 

πολιτεύματος της χώρας, τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, την παροχή αμνηστίας για τους 

πολιτικούς κρατούμενους και την τιμωρία όλων όσων συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Με λίγα 

λόγια, με τη συμφωνία αυτή επικυρωνόταν ταυτόχρονα η στρατιωτική ήττα του ΕΑΜ και από την 

άλλη, η αδιαμφισβήτητη νίκη της βρετανικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Εντούτοις, η Συμφωνία της Βάρκιζας, για πολλούς ιστορικούς, διέθετε πολλά “μελανά” σημεία, 

καθώς και σημεία με ασάφειες και γενικότητες. Παρόλο που η συμφωνία σήμαινε για το εκάστοτε 

στρατόπεδο διαφορετική πολιτική συμπεριφορά, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας αποδείχθηκαν 

ανίκανες να αποτρέψουν τη μοιραία κατάληξη του Εμφυλίου. Άλλωστε, ούτε οι δυνάμεις της 

Αριστεράς αφοπλίστηκαν ολοκληρωτικά, ούτε όμως και οι κυβερνήσεις προχώρησαν στη γενική 

αμνηστία. Αντιθέτως, το καθεστώς της Αθήνας, αμέσως μετά την επικράτησή του στα Δεκεμβριανά, 

αποκτώντας τον καθολικό έλεγχο, επέτρεψε την ένταξη των συνεργατών κατακτητών στις 

νεοδημιουργημένες στρατιωτικές δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Με την ανοιχτή βρετανική 

υποστήριξη στο πλευρό τους, εξαπολύθηκε ένα κύμα τρομοκρατίας από διάφορες παραστρατιωτικές 

φιλοβασιλικές ομάδες, γνωστή και ως “Λευκή Τρομοκρατία”, σε βάρος των υποστηρικτών της 

Αριστεράς (K. Κραβόλα, K. Τσίβος, 2015, σελ. 41- 43). Αναφορικά, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΑΜ, 

τη χρονική περίοδο από τη Συμφωνία της Βάρκιζας μέχρι και τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946, 

σημειώθηκαν 1289 φόνοι, 6671 τραυματισμοί, πάνω από 3000 βασανισμοί και σχεδόν 20000 

καταστροφές και λεηλασίες γραφείων αριστερών. (Η., Νικολακόπουλος, 2003, σελ.201). 
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1.5. Τρίτη Φάση Εμφυλίου Πολέμου 

Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 ήταν γεγονός με το κόμμα των Φιλελευθέρων να καταλαμβάνει 

τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθοριστική βέβαια, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία, ήταν η αποχή 

των κομμάτων της Αριστεράς από την εκλογική διαδικασία. Στόχος της κίνησης αυτής ήταν η 

αμφισβήτηση και κατ’ επέκταση η αποδυνάμωση της νομιμοποιητικής αξίας του εκλογικού 

αποτελέσματος. Εντούτοις, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, το ΚΚΕ ταλανιζόταν σε μια διττή και 

άκρως αντιθετική πολιτική, καθώς στον αντίποδα της αποδυνάμωσης των εκλογών συζητιόταν ο 

συνδυασμός της πολιτικής και μαζικής πάλης, ο οποίος θα κατέληγε στην ένοπλη πάλη. Η μορφή 

αυτή θα οδηγούσε, σύμφωνα με τις λενινιστικές παραδόσεις, σε έναν αποτελεσματικότερο πολιτικό 

συμβιβασμό με καλύτερους όρους (Φ. Ηλιού, 2002, σελ. 27-28). 

Το δίπολο της παραπάνω σκέψης εκδηλώθηκε με συμβολικό τρόπο από τις ένοπλες κομμουνιστικές 

δυνάμεις στις 30 Μαρτίου 1946, την παραμονή των πρώτων ελεύθερων εκλογών, στο Λιτόχωρο 

Πιερίας. Ένα μικρό τμήμα ανταρτών επιτέθηκε στο σταθμό χωροφυλακής της περιοχής, 

σκοτώνοντας 8 χωροφύλακες. Η ένοπλη αυτή εμπλοκή σήμαινε ταυτόχρονα το πρώτο δείγμα 

ανυπακοής του ΚΚΕ υπό την ηγεσία του Νίκου Ζαχαριάδη όπως και την επίσημη έναρξη του τρίτου 

και πιο αιματηρού γύρου της εμφύλιας σύγκρουσης που ακολούθησε στην Ελλάδα (K. Κραβόλα, K. 

Τσίβος, 2015, σελ. 44). 

Το κύμα βίας που ξέσπασε από την πλευρά της Αριστεράς αλλά και η αποχή του ΚΚΕ από τις εκλογές, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί, έφεραν μια αδιαμφισβήτητη εκλογική νίκη των συντηρητικών και 

φιλοβασιλικών κομμάτων, τα οποία κατέβαλαν τα δύο τρίτα των κοινοβουλευτικών εδρών. Στις 18 

Απριλίου 1946 σχηματίστηκε η πρώτη φιλοβασιλική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Κ.Τσαλδάρη, 

ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα. Η σαφής υποστήριξη 

των ξένων δυνάμεων, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και Γαλλία, οδήγησε την Ελλάδα στο επικείμενο 

δημοψήφισμα την 1η Σεπτεμβρίου 1946. Ο συνδυασμός των συνθηκών έξαρσης της τρομοκρατίας 

ενάντια των Αριστερών και της προπαγανδιστικής εκστρατείας κατά των ντόπιων σλαβικών ή και 

σοβιετικών “ερυθρών κινδύνων”, όπως τους αποκαλούσαν, οδήγησε το 68% των ψηφοφόρων να 

ταχθεί υπέρ της επιστροφής του βασιλιά Γεωργίου στον ελληνικό θρόνο (Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, 2006, 

σελ. 307). 

Κατά τη διάρκεια αυτών των πολιτικών γεγονότων, η κομμουνιστική δύναμη στην Ελλάδα 

ανασυντάσσονταν και προετοιμαζόταν για το μεγάλο ένοπλο “ξέσπασμα”.  Άλλωστε, οι εξελίξεις 

στο διεθνή χώρο, έδειχναν ότι είχε φτάσει η ώρα για την τελική αναμέτρηση των κομμουνιστών με 

τους εσωτερικούς εχθρούς τους. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα στα Βαλκάνια, η εύκολη πρόσβαση 

στα γειτονικά κράτη αλλά και η μεγάλη ροή όπλων και εφοδίων στο Βορρά δημιούργησαν ένα 

αρκετά γόνιμο έδαφος για την ένοπλη διαμάχη. Ωστόσο, η επιτυχία των κομμουνιστών στην Ελλάδα 
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εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και του Στάλιν. Χωρίς την 

προσωπική του επιδοκιμασία, οι Έλληνες κομμουνιστές δεν μπορούσαν να ελπίζουν οποιαδήποτε 

βοήθεια, οικονομική ή στρατιωτική, και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε νίκη επί των εσωτερικών 

αντιπάλων τους. 

Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η στάση του ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης ήταν 

αρκετά διφορούμενη, καθώς ο Στάλιν φαινόταν αρκετά επιφυλακτικός και σε καμία περίπτωση δεν 

επιθυμούσε να κατηγορηθεί η Σοβιετική Ένωση για το ξέσπασμα του ελληνικού εμφυλίου. Παρόλα 

αυτά, η ελπίδα του ΚΚΕ και του Νίκου Ζαχαριάδη δεν έσβηνε (Johnn O. Iatrides, 2002, σελ. 45-47). 

Για το λόγο αυτό, οι ένοπλοι σχηματισμοί της Αριστεράς όσο περνούσε ο καιρός πλήθαιναν, 

κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στη Βόρεια Ελλάδα. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, του 1946, πρώην 

μαχητές του ΕΛΑΣ μαζί με νέους αντάρτες δημιούργησαν το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας 

(ΔΣΕ) (N. Μαραντίδης, 2010). Στόχος της ηγεσίας του ΚΚΕ, με το νέο “εργαλείο” πολέμου, ήταν η 

κατάληψη μιας μεγάλης πόλης, θεωρώντας ότι αυτή θα αποτελούσε το έναυσμα για μεγαλύτερη 

βοήθεια και υποστήριξη από τη Σοβιετική Ένωση. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της πολιτικής 

“συμφιλίωσης” που υποστήριζε η κομμουνιστική ιδεολογία. 

Μια τεράστια αλλαγή, η οποία ωστόσο δεν άλλαξε δραματικά την πορεία των εξελίξεων στον 

ελληνικό εμφύλιο, ήταν η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από τη σφαίρα συμμάχων της 

Ελλάδας. Αν και η Βρετανική κυβέρνηση παρέμεινε βασικός αρωγός της Αθήνας, τόσο οικονομικά 

όσο και στρατιωτικά, η αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης, ακόμα και μετά την επάνοδο 

του βασιλιά, ώθησε τους Βρετανούς σε επίσημη αποχώρηση. Την ίδια χρονική περίοδο, οι ΗΠΑ 

αναθεωρούσαν την κατάσταση στην Ευρώπη και τη δύναμη του μεγάλου τους εχθρού, της Σοβιετικής 

Ένωσης. Έτσι, στις 12 Μαρτίου 1947, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χ. Τρούμαν, ανακοίνωσε στο 

Κονγκρέσο το Δόγμα Τρούμαν, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ έπρεπε να προασπιστούν τις 

ελευθερίες της ανθρωπότητας και τα αμερικανικά τους συμφέροντα από την επιθετική απειλή του 

κομμουνισμού και φυσικά της Σοβιετικής Ένωσης. Το σχέδιο λοιπόν “συγκράτησης του 

κομμουνισμού” έθετε στο επίκεντρο, ως κεντρικό μοχλό άμυνας της Δύσης, την Ελλάδα. Με τον 

καιρό μάλιστα, η βοήθεια της Αμερικής στην Ελλάδα αποδείχθηκε μεγαλύτερη της Βρετανίας, αφού 

όπως όλα έδειξαν, η Ελλάδα εισχώρησε στον ολοκληρωτικό έλεγχο των ΗΠΑ, της δύναμης που 

αποτυπώθηκε ως η “σανίδα σωτηρίας”  για τη χώρα (K. Κραβόλα, K. Τσίβος, 2015, σελ. 45-46). 

Έτσι, η κυβέρνηση της Αθήνας, με τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, κατόρθωσε να περάσει 

στην αντεπίθεση εναντίον των δυνάμεων του ΔΣΕ. Το ΔΣΕ, από το 1947, προσπάθησε υπό το ηγετικό 

πέπλο του Νίκου Ζαχαριάδη, να ανασυνταχθεί και να δημιουργήσει στα ορεινά της Ελλάδας μια 

ισχυρή δύναμη, μια δύναμη η οποία θα βάδιζε στα χνάρια της Ελεύθερης Ελλάδας που είχε 

δημιουργήσει το ΕΛΑΣ λίγα χρόνια νωρίτερα. Για του λόγου το ασφαλές, την ίδια χρονιά, το ΔΣΕ 
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έθεσε υπό τον έλεγχο του τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, Μακεδονία, Ήπειρος και Θράκη. Ενώ 

προς το τέλος, οι κομμουνιστές ανακοίνωσαν τη σύσταση μιας Προσωρινής Δημοκρατικής 

Κυβέρνησης, γνωστής και ως η “Κυβέρνηση του Βουνού”, με αρχηγό το Μάρκο Βαφειάδη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1947, είχε πραγματοποιηθεί 

στο Βελιγράδι η 3η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με έξι μέλη παρόντα, κατά την 

οποία διαπιστώθηκε ότι η οποιαδήποτε δημοκρατική εξομάλυνση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα 

ήταν πλέον αδύνατη και ως εκ τούτου η ένοπλη διαμάχη ήταν πλέον μονόδρομος. Η επίσημη μορφή 

των σχεδίων των κομμουνιστών για την Ελλάδα ονομάστηκε “Σχέδιο Λίμνες” και αποτύπωνε την 

ολοκληρωτική επικράτηση του ΔΣΕ στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με κέντρο την Κόνιτσα, την 

οποία προσπάθησαν και να καταλάβουν (Φ. Ηλιού, 2002, σελ. 29). 

Το έτος 1947 κρίθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του Εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, ενός 

πολέμου που πλέον προσδιόριζε το πολιτικό και κοινωνικό μέλλον της χώρας.  Σε πολιτικό, μάλιστα, 

επίπεδο η κυβέρνηση των Αθηνών εξέδωσε το Δεκέμβριο του 1947 τον Αναγκαστικό Νόμο 509 

“Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, του Κοινωνικού Καθεστώτος και 

προστασίας των ελευθεριών των πολιτών”, με τον οποίο έθεταν εκτός νόμου το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. 

Με την ισχύ του νόμου αυτού, το ΚΚΕ και οι αντάρτες του ΔΣΕ απωθήθηκαν στις παραμεθόριες 

περιοχές της Ελλάδας, κοντά στα σύνορα Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας. Εκεί δημιούργησαν τις 

λεγόμενες “απελευθερωμένες περιοχές”. Οι “απελευθερωμένες περιοχές” βρίσκονται συνήθως στα 

όρια μια γειτονικής και φίλης χώρας. Πρόκειται για δύσβατες μορφολογικά περιοχές και λειτουργούν 

ως καταφύγιο για τους άμαχους και τους πολεμιστές. Ενώ, η στρατιωτική βοήθεια διέρχεται 

αποκλειστικά και μόνο από αυτές (Ε. Λαγάνη, Μ. Μποντίλα, 2012, σελ. 20-21). 

Τα επόμενα δύο χρόνια που ακολούθησαν  στάθηκαν καθοριστικά για το μέλλον του κομμουνισμού 

και των υποστηρικτών του στην Ελλάδα. Με την αποτυχία της κατάληψης της Κόνιτσας, με την 

πολιτική περιθωριοποίηση του ΚΚΕ, την αδιάλλακτη αντίληψη για την ένοπλη μάχη αλλά και την 

“εγκατάλειψη” του πιο σημαντικού συμμάχου των κομμουνιστών, του Στάλιν, το ΚΚΕ και ο ΔΣΕ 

έχανε συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΚΚΕ ήλπιζε και πίστευε ότι σε αυτόν τον ένοπλο αγώνα, στον “Αγώνα 

Απελευθέρωσης”, όπως τον ονόμαζε, είχε στο πλευρό έναν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο, τη Σοβιετική 

Ένωση και τον Στάλιν. Ωστόσο, προς το τέλος της εμφύλιας αυτής διαμάχης, η ελπίδα του Νίκου 

Ζαχαριάδη και κατ’ επέκταση ολόκληρου του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα άρχιζε να 

ξεθωριάζει. Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ύστερα από τα πρώτα δείγματα της επιθυμίας του για 

σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη,  την άνοιξη του 

1948 διεύρυνε το ρήγμα στη συμμαχία τους. Η διένεξη Τίτο και Στάλιν αφενός οδήγησαν στην 

αποπομπή των Γιουγκοσλάβων από την Κομινφόρμ και αφετέρου στην ρητή οδηγία στους 
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Γιουγκοσλάβους από τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης για διακοπή στρατιωτικής και οικονομικής 

υποστήριξης των Ελλήνων κομμουνιστών (John O. Iatrides, 2002, σελ. 46). 

Οι μάχες μεταξύ ΔΣΕ και κυβερνητικού στρατού αριθμούνταν σε χιλιάδες. Πότε στα Βόρεια της 

Ελλάδος, πότε στα Κεντρικά, πότε με τη νίκη του ΔΣΕ και πότε με την ήττα. Μια ήττα που φαίνονταν 

να διακρίνεται ήδη από το 1948, χωρίς όμως η φλόγα της ελπίδας να σβήνει. Το καλοκαίρι του 1949, 

το οριστικό κλείσιμο των γιουγκοσλαβικών συνόρων, αναχαίτισε όλες τις μονάδες του ΔΣΕ στην 

περιοχή, μειώνοντας αισθητά την ισχύ της παρουσίας τους στις μάχες. Ενώ, οι τελικές μάχες στη 

Γράμμο και στο Βίτσι, έφεραν την ολοκληρωτική ήττα του ΔΣΕ και την αναγκαστική υποχώρηση 

του στο αλβανικό έδαφος. Μπορεί ακόμα οι δυνάμεις των ανταρτών να υπήρχαν στην κεντρική και 

ανατολική Ελλάδα, παρόλα αυτά όλα έδειχναν ότι η κομμουνιστική δύναμη στη χώρα είχε εξαλειφθεί 

και ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. 

 

 

1.6. Ο ρόλος και η θέση των γυναικών στον εμφύλιο πόλεμο 
Η συμμετοχή στον εμφύλιο πόλεμο και κατ’ επέκταση σε μια μάχη είθισται να λαμβάνεται ως 

ένδειξη ανδρισμού. Ταυτόχρονα θεωρείται μια σημαντική κοινωνική προσφορά, με το τέλος του 

πολέμου να καθιστά τους άνδρες ήρωες. Εν αντιθέσει, με το κοινωνικό πρότυπο της γυναίκας και 

τον κοινωνικά αποδεκτό ρόλο, ο οποίος θέλει τις γυναίκες αφενός αποκλεισμένες από τις μάχες και 

αφετέρου συνυφασμένες με την ειρήνη και την παροχή συμπαράστασης. Κάνοντας όμως μια μικρή 

ιστορική αναδρομή από την κατοχική Ελλάδα μέχρι και την Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, θα 

εντοπίσουμε γυναίκες που ενστερνίστηκαν τον τίτλο της «μαχήτριας», γυναίκες που έδωσαν 

σκληρές μάχες στα βουνά και που κατέρριψαν τις έμφυλες διακρίσεις. 

Στο Αλβανικό Μέτωπο (1940-1941) οι γυναίκες αποκαλούνταν οι “ηρωίδες της Πίνδου” ή οι 

“ηρωίδες του ‘40” με τον ρόλο τους να περιορίζεται στη μεταφορά φορτίων, όταν τα μουλάρια δεν 

επαρκούσαν. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944) η παρουσία τους είναι 

έντονη στο Αντιστασιακό κίνημα. Αρχικά, η δράση τους θεωρούταν μια προέκταση του 

“γυναικείου” τους ρόλου, αφού οργάνωναν τα συσσίτια ή συμπαραστέκονταν στους άντρες. 

Ωστόσο, στους δύσκολους αγώνες, οι δράσεις των γυναικών μετατρέπονται σε “ανδρικές”, με 

αποκορύφωμα τη δημιουργία Υποδειγματικών Ομάδων ή Διμοιριών ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ (Βερβενιώτη, 

2006, σελ. 163). 

Τα πρότυπα αυτά των γυναικών εντοπίζονται επίσης σε χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ και στη 

Σοβιετική Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες 

διέθεταν ενεργή συμμετοχή τόσο στα αντιστασιακά κινήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(Ιταλία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία) όσο και στους κρατικούς στρατούς των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Μετά το τέλος του πολέμου, η εμφάνιση των μαχητριών γίνεται αισθητή στην Κίνα του 



19 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Μάο Τσε Τουνγκ αλλά και στα απελευθερωτικά κινήματα των αποικιών (Βιετνάμ, Αλγερία κ.α) (T. 

Βερβενιώτη, 2002, σελ. 125-126). 

Όσον αφορά την πιο κρίσιμη φάση της ελληνικής ιστορίας, τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), και 

αυτή που μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, οι γυναίκες σχηματίζουν ένα πρότυπο, το οποίο 

υπερβαίνει τον κοινωνικά αποδεκτό τους ρόλο για εκείνη την περίοδο αλλά και τα καθήκοντά τους.  

Ένα πρότυπο το οποίο είναι βαθιά επηρεασμένο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό 

Πόλεμο. Αναφορικά, η παρουσία των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό αγγίζει το 50%, ένα 

ποσοστό το οποίο μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη συμμετοχή των γυναικών στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα του Περού, γνωστό και ως “Φωτεινό Μονοπάτι”. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά μεταξύ 

των γυναικών του ΔΣΕ και των υπόλοιπων αντιστασιακών ή κρατικών στρατιωτικών οργανώσεων 

του Β’ Παγκοσμίου πολέμου ή των απελευθερωτικών κινημάτων του Ψυχρού Πολέμου, έγκειται 

στο γεγονός ότι οι περισσότερες μαχήτριες ήταν επιστρατευμένες και  μόνο ένα μικρό ποσοστό 

εθελόντριες. 

Πριν πάμε όμως, να αναλύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στο Ελληνικό Λαϊκό 

Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ), πρέπει να 

επισημάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εννοιών “αντάρτισσα” και “μαχήτρια”. Σύμφωνα 

λοιπόν με τις  ιστορικές πηγές, αντάρτισσα θεωρείται η ένοπλη γυναίκα που έδρασε στον ΕΛΑΣ, 

ενώ μαχήτρια εκείνη που πολέμησε στο ΔΣΕ. Ο δεύτερος όρος εντοπίζεται κυρίως σε γραπτές 

πηγές, στο δημόσιο αριστερό λόγο και στην ιστοριογραφία. Βέβαια, στη συλλογική μνήμη ο όρος 

του “αντάρτικού” ήταν ένας και ερχόταν σε αντιδιαστολή με τις δυνάμεις της κατοχής ή και με τον 

“στρατό” κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (Βερβενιώτη, 2006, σελ. 165). 

Στον ΕΛΑΣ η παρουσία των γυναικών διακρίνεται σε δύο φάσεις. Αφενός, εντοπίζονται οι γυναίκες 

που δρουν μεμονωμένα στο αντάρτικό και αφετέρου, προς το τέλος του καλοκαιριού του 1943, με 

τη Διαταγή υπ. Αριθ. 985/26-8-43 του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, εντοπίζονται γυναίκες, 

ηλικίας 17-23, στις Υποδειγματικές Ομάδες ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ σε όλες τις μεραρχίες. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προήγαγε ιδεολογικά τη γυναίκα ως 

ισοδύναμη μαχήτρια με τον άνδρα. Τα πρότυπα των μαχητριών από την Επανάσταση του 1821, 

Μαντώ Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα, αλλά και των σοβιετικών γυναικών, στάθηκαν αρωγοί στην 

ιδεολογική προπαγάνδα του ΚΚΕ. 

Εντούτοις, όπως αναφέρουν οι πηγές, ο ΕΛΑΣ ενέκρινε και συνέβαλλε στη δημιουργία γυναικείων 

διμοιριών, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στο εαμικό αντιστασιακό κίνημα. Με 

αποτέλεσμα, η ένταξη των γυναικών να θεωρείται λύση επείγουσας ανάγκης για την διαπλάτυνση 

της κοινωνικής του βάσης. Ωστόσο, δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες εθελοντικά 

“ρίχτηκαν στη μάχη”, με σκοπό να γευτούν τη δόξα αλλά και την αίγλη των αγωνιστών. Με λίγα 
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λόγια, επρόκειτο για μια επιθυμία που θα τους έδινε το εισιτήριο της προσωπικής αλλά και 

κοινωνικής τους απελευθέρωσης. Βέβαια, θεωρείται παράλειψη αν δεν αναφέρουμε ότι 

εντοπίζονται περιορισμοί και αναστολές από τη στρατιωτική ηγεσία του ΕΛΑΣ για τις γυναίκες. 

Μάλιστα, έχουν γίνει γνωστά, κατά το πέρασμα των χρόνων, περιστατικά όπου οι γυναίκες 

γίνονταν δεκτές μόνο μετά τη συγκατάθεση των οργανώσεων που άνηκαν ή ακόμα και των γονέων 

τους . Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που ο συνολικός αριθμός των γυναικών στο ΕΛΑΣ δεν 

ξεπερνούσε το 10% (Βερβενιώτη, 2006, σελ. 166-167). 

Στην πορεία των χρόνων, μετά την εμφάνιση του ΔΣΕ, πολλοί υποστήριξαν ότι αποτελούσε μια 

συνέχεια του ΕΛΑΣ. Και αυτό γιατί οι δύο πρώτες φάσεις ένταξης των γυναικών στο Δημοκρατικό 

Στρατό θεωρούνταν η “κληρονομιά” από τον προκάτοχό του, καθώς αρχικά οι γυναίκες 

πολεμούσαν μεμονωμένα στα βουνά και στη συνέχεια οργανώνονταν σε διμοιρίες. Πάρα ταύτα, δεν 

ετίθεντο το θέμα της ηλικίας, στην περίπτωση του ΔΣΕ, καθώς από την αρχή της δημιουργίας του 

είχαν βγει στα βουνά παντρεμένες γυναίκες ή ακόμα και μητέρες παιδιών (Βερβενιώτη, 2006, σελ. 

170). 

Η τρίτη, και τελευταία φάση ένταξης των γυναικών, είναι εκείνη που διαφοροποιεί ακόμα 

περισσότερο το πρότυπο της γυναίκας αλλά και διαχωρίζει εντελώς το ΔΣΕ από τον ΕΛΑΣ. Οι 

γυναίκες, μετά από μαζική επιστράτευση λόγω σοβαρού προβλήματος με τις εφεδρείες, εντάχθηκαν 

στα μάχιμα τμήματα, δημιουργώντας μικτή σύνθεση, η οποία οδήγησε σε αλματώδη αύξηση του 

αριθμού των γυναικών στις μάχες. Στην τρίτη αυτή φάση, εντοπίζονται ακόμα και πολλές νεαρές 

κοπέλες, ηλικίας 15 με 17 ετών.  Αναφορικά, από το 12% - 15% τον Νοέμβριο του 1948, ο αριθμός 

έφθασε στο 70% στις βοηθητικές υπηρεσίες και στο 30% στα μάχιμα τμήματα, τον Απρίλιο του 

1949, δηλαδή σε διάστημα μόλις 5 μηνών (Βερβενιώτη, 2006, σελ. 166-167). Αν και ο αριθμός 

ήταν μεγάλος, υπήρχαν πολλές μαχήτριες, οι οποίες, σύμφωνα με τις πηγές, επιστρατεύτηκαν χωρίς 

να ερωτηθούν οι ίδιες, με την επιλογή ότι θα υπηρετήσουν στις μάχες αν και εφόσον το ζητήσουν 

(Τ. Βερβενιώτη, 2002, σελ. 138). 

Τα ιδεολογικά πρότυπα στο “δεύτερο αντάρτικο”, εκτός από τις αγωνίστριες της Επανάστασης του 

1821, αποτελούν δύο γυναίκες, δύο “τιμημένες νεκρές” της Αντίστασης. Ο λόγος, για την 

αντάρτισσα με το ψευδώνυμο Θύελλα και την κομουνίστρια Ηλέκτρα Αποστόλου. Η Μένη 

Παπαήλιου, ή αλλιώς η Θύελλα, σκοτώθηκε πολεμώντας στη Μάχη της Αθήνας, το Δεκέμβριο του 

1944, στην Ομόνοια. Ήταν η μόνη αντάρτισσα της Διμοιρίας που είχε πάρει άδεια να μπει στην 

Αθήνα να δει τα τρία της παιδιά. Από την άλλη, η Ηλέκτρα Αποστόλου, είχε ζήσει στην εξορία με 

την κόρη της, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, δούλευε στην Αθήνα σε παράνομο 

μηχανισμό και πέθανε από τα βασανιστήρια στο “Κρυστάλ” στην Πλατεία Βικτωρίας.  Για το λόγο 
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αυτό, στο όνομά της έχει θεσπιστεί ειδικό παράσημο για τις μαχήτριες του ΔΣΕ (Τ. Βερβενιώτη, 

2002, σελ. 127-128). 

Όσον αφορά το ρόλο των γυναικών, εκτός από τη θέση τους στα πεδία μάχης στα βουνά, ως 

σαμποταρίστρια, ανιχνεύτρια, σκοπεύτρια όλμου ή οπλοπολυβόλου, τους κατέτασσαν σε διάφορες 

άλλες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα στις τεχνικές υπηρεσίες (επιμελητεία, συνεργεία, 

οχύρωση) ή ως τηλεφωνήτριες και νοσοκόμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία μάλιστα, πάνω από το 80% 

της υγειονομικής υπηρεσίας ήταν γυναίκες (γιατροί, νοσοκόμες, τμηματαρχίνες) (Ν. Μαραντζίδης, 

2010, σελ. 52). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η τομή της αλλαγής της θέσης των μαχητριών στο 

ΔΣΕ ήρθε μετά τις 70 μέρες της μάχης του Γράμμου, το καλοκαίρι του 1948, τότε που 

“θαυματούργησε και η Γυναίκα”. Εκεί λέγεται ότι η γυναίκα πάλεψε με τον φόβο, την κούραση, 

την αρρώστια και τον πόνο, πιστεύοντας στον εαυτό της, στις δυνατότητές της, αποκτώντας 

αυτοπεποίθηση ως μαχήτρια (Τ. Βερβενιώτη, 2002, σελ. 137). 

Εντούτοις, οι γυναίκες φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο σε ηγετικές θέσεις ή αξιώματα, παρόλο που 

οι περιπτώσεις αυτές ήταν λιγοστές. Ειδικά στον ΕΛΑΣ που εντοπίζονται 13 μόνο γυναίκες, οι 

οποίες αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιωματικών με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Οι απόφοιτες 

αυτές αναλάμβαναν τη διοίκηση των διμοιριών. Από την άλλη, στο ΔΣΕ η αριθμητική διαφορά των 

γυναικών στις θέσεις αυτές ήταν πολύ μεγαλύτερη, γεγονός που συνεπάγεται με την αλλαγή του 

ρόλου της γυναίκας και συνάμα την τοποθέτησή της σε όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής ιεραρχίας 

(Βερβενιώτη, 2006, σελ. 168-169). 

Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής ανόδου, της γυναικείας οργάνωσης 

αλλά και της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών είναι η δημιουργία της Πανελλαδικής 

Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (ΠΔΕΓ), η οποία ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1948. Σκοπός 

της οργάνωσης αυτής ήταν να δώσει ένα “γυναικείο” τόνο στο Δημοκρατικό Στρατό, παρόλο που 

υποστήριζε ότι δεν ελλοχεύει η πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την ίδρυση της. Η ΠΔΕΓ, λοιπόν, 

με τις δράσεις της στόχευε να αναδείξει το ρόλο της γυναίκας ως μαχήτρια, να υπερασπιστεί τα 

δικαιώματά της, να ενθαρρύνει τις γυναίκες που βρίσκονταν στο μέτωπο αλλά και να διατηρήσει 

μια ισορροπία ανάμεσα στον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο που θέλει τη γυναίκα, όπως έχουμε ήδη 

προαναφέρει, υπερασπιστή της ειρήνης και στη γυναίκα μαχήτρια. Η ΠΔΕΓ, με λίγα λόγια, 

απευθυνόταν τόσο στις γυναίκες που μάχονταν, όσο και στις υπόλοιπες, και ιδίως τις μανάδες (Τ. 

Βερβενιώτη, 2002, σελ. 129-132). 

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ειδική πολιτική δουλειά είχε ανατεθεί και στις “υπεύθυνες των 

γυναικών”. Οι “υπεύθυνες” ήταν οι βοηθοί του Πολιτικού Επιτρόπου, ενός εκ των δύο της 

διοίκησης του ΔΣΕ. Η εφαρμογή της “υπεύθυνης” ξεκίνησε την άνοιξη του 1948, αρχικά στη 

Διοίκηση της κάθε Ταξιαρχίας και στη συνέχεια στα τάγματα, στους λόχους και τις διμοιρίες. Με 
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τη δημιουργία της θέσης αυτής το ΔΣΕ μετέθετε το πρόβλημα της προσαρμογής των γυναικών στις 

δύσκολες συνθήκες του πολέμου, στις ίδιες τις γυναίκες. Πολλοί, μάλιστα, την αποκαλούσαν 

έμπιστη φίλη, μεγαλύτερη αδελφή ή ακόμα και μάνα, αφού κατά τη διάρκεια των μαχών 

αναπτύχθηκε μια ψυχική επαφή και μια σχέση συμπαράστασης μεταξύ τους. Ειδικότερα σε μια 

εποχή, το 1949, όπου η ηγεσία του ΔΣΕ τόνιζε ότι με τη ψυχή πολεμά ο άνθρωπος  (Τ. Βερβενιώτη, 

2002, σελ. 132-133).   

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, οι “υπεύθυνες” αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως 

επινοητικές στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, καθώς εντόπιζαν τις δυσκολίες και τις ανάγκες των 

νέων μαχητριών, ενώ εφάρμοζαν συστήματα συνελεύσεων, ποινών και αμοιβών. Όλη αυτή η 

διαδικασία και η σχέση εμπιστοσύνης εξυπηρετούσε αφενός το ΔΣΕ στην ομαλή “αφομοίωση” των 

επιστρατευμένων γυναικών και αφετέρου διευκόλυνε το κλίμα της συντροφικότητας μεταξύ 

μαχητριών και μαχητών. Άλλωστε, αυτό που τους ένωνε και τους παρότρυνε στον αγώνα ήταν το 

όραμα της νίκης και του νέου κόσμου, ένα ιδεολογικό όραμα που υποκινούσε το ΚΚΕ 

(Βερβενιώτη, 2006, σελ. 172). 

Βέβαια, το έργο της εξισορρόπησης ανάμεσα στους δύο ρόλους δεν ήταν πάντα τόσο εύκολη 

υπόθεση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ευθύνη των βοηθητικών υπηρεσιών άνηκε ως επί το 

πλείστον στις γυναίκες. Ένα επιπλέον καθήκον ή υποχρέωση που “βάραινε” το γυναικείο φύλο 

ήταν το έργο της “συναδέλφωσης”. Επρόκειτο για μια διαδικασία η οποία αφορούσε αποκλειστικά 

και μόνο τη γυναίκα και στόχος αυτής ήταν η επικοινωνία με τον αντίπαλο στρατό, τα βράδια όταν 

η μάχη κόπαζε. Οι γυναίκες τότε, έπαιρναν τους τηλεβόες και μιλούσαν για το δίκαιο αγώνα, 

καλούσαν τους φαντάρους στις γραμμές τους ή ακόμα, γνωρίζουμε και περιπτώσεις όπου οι 

γυναίκες τραγουδούσαν σε εκείνους. Γεγονός που δεν προκαλούσε εντύπωση, καθώς το τραγούδι 

θεωρούταν μια μορφή επικοινωνίας που οι φαντάροι ζητούσαν επίμονα. Παρακάτω παραθέτονται 

οι στίχοι από ένα τραγούδι “συναδέλφωσης”, ενώ υπήρχαν και άλλα τραγούδια του αγώνα. 

Αδελφέ μου φαντάρε είναι κρίμα 

για τον Τρούμαν να πέσεις νεκρός 

όσο σίδερο οι ξένοι κι αν ρίξουν 

νικητής θάναι μόνο ο λαός. 

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι γυναίκες πρόσφεραν απλόχερα το τραγούδι τους και για τους 

άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού, σκορπίζοντας το κέφι και τη χαρά στους αγωνιστές. Για το 

λόγο αυτό, θεωρούνταν ότι ο “παράγοντας γυναίκα” λειτουργεί θετικά και συμβάλλει στην 

εμψύχωση του στρατού. Με λίγα λόγια, αναδύονταν επιπλέον τα “γυναικεία” χαρακτηριστικά της 

συμπαράστασης και της θαλπωρής, όπως ακριβώς συνέβαινε και με την νοικοκυροσύνη 

(Βερβενιώτη, 2006, σελ. 134-136). 
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Αναμφίβολα, λοιπόν, οι μαχήτριες διατήρησαν τις τυπικά παραδοσιακές γυναικείες αρετές και τα 

χαρακτηριστικά τους. Η υπομονή, η επιμονή, το θάρρος, το πείσμα, η γενναιότητα, η πειθαρχία, η 

υπακοή και η καρτερικότητα αποτελέσαν τα κλειδιά της προσωπικής αλλά και κοινωνικής τους 

καταξίωσης στον εμφύλιο πόλεμο. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Αριστερό Τύπο της εποχής, η 

γυναίκα αντάρτισσα αποτυπώνεται ως ισοδύναμη με τον άνδρα, κατέχει την έννοια της πειθαρχίας 

και της υπακοής, δηλαδή τις αρετές ενός καλού στρατιώτη, λειτουργεί ως σύμβολο του αγώνα και 

της δράσης, διαμορφώνοντας τα νέα κοινωνικά δεδομένα (Ν.Κασσιανού, 2006, σελ. 158-164). 

 

 

 

Μαχήτριες σε μάθημα χειρισμού 

όπλου. Η γυναίκα της Ελλάδας στον 

Αγώνα (La femme Gecque au 

combat) 
Πηγή: Κασσιανού Ν., Γυναίκες στα 

όπλα. Η γυναίκα σε αναπαραστάσεις: 

η περίοδος του εμφυλίου πολέμου 

1946-1949, 2006 

Στη πρώτη γραμμή. Η γυναίκα της Ελλάδας 

στον Αγώνα (La femme Gecque au combat) 
Πηγή: Κασσιανού Ν., Γυναίκες στα όπλα. Η 

γυναίκα σε αναπαραστάσεις: η περίοδος του 

εμφυλίου πολέμου 1946-1949, 2006 
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1.7. Συνέπειες εμφυλίου πολέμου 

 Οι συνέπειες του ελληνικού εμφυλίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν ίσως από τις πιο τραυματικές 

της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ξεπερνώντας ακόμα και αυτές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Από 

κάθε άποψη, ο ελληνικός εμφύλιος τραυμάτισε το σώμα, το πνεύμα και τη μνήμη των ανθρώπων 

εκείνης της εποχής.   

Οι κομμουνιστές, αναμφίβολα, ήταν οι ηττημένοι αυτής της διαμάχης. Μια διαμάχη που τους 

στέρησε την πατρίδα, την οικογένεια, την ταυτότητα. Τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι φυλακές 

γέμισαν από Έλληνες και Σλαβομακεδόνες κομμουνιστές, οι οποίοι θεωρούνταν η απειλή της χώρας, 

τα “ύποπτα” πρόσωπα. Ενώ, η προσφυγιά θεωρήθηκε ως η “αναγκαία” σωτηρία από το εκτελεστικό 

απόσπασμα. 

Οι αριθμοί που έχουν διασωθεί και έχουν βρει το φως της δημοσιότητας μιλούν από μόνοι τους. Τα 

θύματα ξεπέρασαν τους 150.000 χιλιάδες, οι τραυματίες ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες και τα 

άτομα που “γνώρισαν” τη προσφυγιά έφθασαν τις 700.000, με τις οικογένειες να ενώνονται χρόνια 

μετά τα πρώτα κύματα προσφυγιάς στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (K. Κραβόλα, K. Τσίβος, 

2015, σελ. 45). 

Μέσα σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, άξια ερευνητικής μελέτης έχουν αποτελέσει εδώ και πολλά 

χρόνια τα αίτια και οι συνέπειες της προσφυγιάς στις σοσιαλιστικές χώρες. Άνδρες στρατιώτες, φίλοι 

και σύμμαχοι του ΚΚΕ, γυναίκες, μάνες ακόμα και παιδιά πήραν το δρόμο της προσφυγιάς με ένα 

εισιτήριο στο χέρι, είτε δίχως επιστροφή είτε με άγνωστη την ημερομηνία του επαναπατρισμού τους. 

Ωστόσο, όπως δείχνει η εναλλακτική ιστορία, η ειρηνοπόλεμος πολιτική υιοθετήθηκε και από τα δύο 

αντιμαχόμενα “στρατόπεδα” την περίοδο 1945 με 1949, προσφέροντας από τη μια πιθανές προτάσεις 

συμβιβασμού και από την άλλη σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων. 

Αντάρτισσα στο αρχηγείο του καπετάν 

Γιαννούλη. Από το Αρχείο της Nancy 

Crawshaw 
Πηγή: Κασσιανού Ν., Γυναίκες στα όπλα. Η 

γυναίκα σε αναπαραστάσεις: η περίοδος του 

εμφυλίου πολέμου 1946-1949, 2006 
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Τι είναι όμως η “εναλλακτική ιστορία”; Και γιατί να είναι απαραίτητη στην διατύπωση ιστορικών 

γεγονότων; Η “εναλλακτική ιστορία” είναι το απαραίτητο αντίδοτο στις τελεολογίες και τις 

νομοτέλειες. Είναι απαραίτητη ακόμα και όταν εξετάζονται ιστορικά γεγονότα, καθώς όταν γίνεται 

λόγος για ιστορικές, και όχι φυσικές, εξελίξεις, ο ειδήμων (και σε αυτήν την περίπτωση ο ιστορικός) 

πρέπει να κατανοεί το μη αναπόφευκτο. Τα γεγονότα που έχουν γραφτεί στην ιστορία δε 

συνοδεύονται από αναγκαίες εξελίξεις. Τουναντίον, ένας ιστοριογράφος ενστερνίζεται και υιοθετεί 

τη δυνατότητα ύπαρξης εναλλακτικών εξελίξεων στα γεγονότα. Κατά τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση 

και διερεύνηση των πιθανοτήτων στην ιστορία προαπαιτεί τη θεωρητική άρνηση των νομοτελειών 

και κατ’ επέκταση των τελεολογικά διατυπωμένων ιστορικών γεγονότων. Ενώ, η ανακάλυψη και στη 

συνέχεια η διατύπωση εναλλακτικών όψεων, του ίδιου νομίσματος, δεν πρόκειται για υποθετικά 

ιστορικά σενάρια που απορρέουν από τη φαντασία του ιστορικού, αλλά για πιθανότητες εξίσου 

υπαρκτές όσο και η μία και μοναδική που είδε το φως της επιφάνειας (Θ. Σφήκας, 2002, σελ. 75-77). 

Η εναλλακτική αυτή ιστορία υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση του Ελληνικού Εμφυλίου. Αυτή η 

εναλλακτική ιστορία είναι η “ειρηνοπόλεμη” διάσταση του. Αν αναλογιστούμε μόνο το γεγονός ότι 

το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον Αύγουστο του 1949, μετά από την έκκληση της 

Προσωρινής Δημοκρατική Κυβέρνησης στον ΟΗΕ για τον τερματισμό του Εμφυλίου, υπενθύμισε 

ότι το ΚΚΕ κατέθετε την 21η ειρηνευτική πρόταση, είναι αδιαμφισβήτητα λογικό ότι η διάσταση 

αυτή είναι υπαρκτή. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις ιστορικές πηγές, οι προτάσεις συμβιβασμού και οι προσπάθειες για λήξη της 

εμφύλιας αυτής διαμάχης υιοθετήθηκαν και από τις δύο πλευρές. Αναμφίβολα, οι προσπάθειες αυτές 

δεν επέφεραν καρπούς. Ωστόσο, το σημασιολογικά ενδιαφέρον έγκειται στην κατάδειξη αυτών των 

γεγονότων μέσα σε έναν αρκετά αιματηρό και τραυματικό κλοιό. Κάποιοι πίστεψαν στην ύπαρξη 

ενός πιθανού συμβιβασμού, στην ύπαρξη μιας εναλλακτικής κατάληξης και κατ’ επέκταση στην 

ύπαρξη μιας εναλλακτικής ιστορίας. 

Σε αυτό το σημείο, αφού έχει γίνει η εξιστόρηση των γεγονότων που συνέθεσαν το κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο της εποχής, αξίζει να διερευνηθούν τα πρώτα κύματα προσφυγιάς, οι πρώτες 

ενδείξεις μαζικού ελληνικού στοιχείου στα εδάφη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, 

μετά τον Απρίλιο του 1948, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, εκατοντάδες προσφυγόπουλα που 

προέρχονταν από διάφορες περιοχές της σπαρασσόμενης από τον Εμφύλιο πόλεμο Ελλάδας, 

εμφανίζονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους υποδοχής των σοσιαλιστικών χωρών. Αυτά 

“κύματα” παιδιών είναι γνωστά και ως “παιδομάζωμα”. Η μελέτη των παραπάνω θα μας οδηγήσει, 

αφενός στην ολοκλήρωση του ιστορικού πλαισίου και αφετέρου στη σύνθεση των ελληνικών 

(μειονοτικών) ομάδων εντός των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 
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Κεφάλαιο 2: Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες 

 

2.1. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες 

Η προσφυγιά ήταν ίσως μια από τις πιο τραυματικές εκβάσεις μετά το τέλος του Ελληνικού εμφυλίου, 

το 1949. Ο διχασμός του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των οικογενειών είχε μετατραπεί σε ακόμα 

μεγαλύτερη απομάκρυνση εξαιτίας της προσφυγιάς. Αντάρτες, γυναίκες μαχήτριες, τραυματίες 

ακόμα και παιδιά βρήκαν διέξοδο σωτηρίας σε μια (χωρίς τέλος για πολλούς) υπερορία. Μια 

υπερορία που θα διαμόρφωνε τη ζωή, τις μνήμες και την ταυτότητά τους. 

Στο παρόν κεφάλαιο λοιπόν, θεωρείται αναγκαίο να μελετηθούν οι τόποι διαμονής αλλά και οι 

συνθήκες εγκατάστασής των Ελλήνων προσφύγων. Θα διερευνηθούν οι διαδρομές αυτών αλλά και 

ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην εκάστοτε χώρα. 

Η αρχική διανομή των προσφύγων από την Ελλάδα αποφασίστηκε με βάση τη στρατιωτική δομή του 

ΔΣΕ, τους σχεδιασμούς του ΚΚΕ και τέλος τις δυνατότητες των χωρών υποδοχής. Η Σοβιετική 

Ένωση υποδέχτηκε τα ένοπλα τμήματα του ΔΣΕ, ενώ στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης κατέφυγαν ο άμαχος πληθυσμός, τα παιδιά, οι ανάπηροι και οι τραυματίες. Με 

δύσκολες αρχικά συνθήκες, οι Έλληνες κομμουνιστές ξεκίνησαν να χτίζουν μια δεύτερη ζωή. Μια 

ζωή σε μια “φίλη” μεν, αλλά ξένη δε χώρα παραμονής. Για πολλούς, μάλιστα, η έννοια του 

επαναπατρισμού ξεθώριαζε με το πέρασμα του χρόνου. 

Βέβαια, οι Έλληνες κομμουνιστές, και συγκεκριμένα τα στελέχη του ΚΚΕ, γνώρισαν την προσφυγιά 

με την έναρξη του έτους 1945. Μετά τη σύναψη ανακωχής, λόγω της ήττας των Δεκεμβριανών το 

1944, και την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας το 1945, η ηγεσία του ΚΚΕ εφάρμοσε το 

σχέδιο του Άρη Βελουχιώτη για αξιοποίηση της Γιουγκοσλαβίας ως καταφύγιο των διωκόμενων 

κομματικών στελεχών και πρώην αξιωματούχων του ΕΛΑΣ.  Επρόκειτο για μια σύντομη διάρκειας 

εξορία, με την οποία θα απέφευγαν τυχόν διώξεις. Ενώ, ταυτόχρονα θα προετοιμάζονταν καταλλήλως 

για μια νέα ένοπλη αναμέτρηση, για τον “νέο γύρο” όπως τον αποκαλούσε το ίδιο το ΚΚΕ  (Κ. 

Τσέκου, 2013, σελ. 44-47) 

Ένας από τους τόπους διαμονής που παραχωρήθηκε από τις γιουγκοσλαβικές αρχές στο ΚΚΕ ήταν 

ένα εγκαταλελειμμένο από τους Γερμανούς χωριό, το Μπούλκες. Το Μπούλκες λειτούργησε ως το 

πρώτο refugee land του ΚΚΕ. Ανεξάρτητη ελληνική πολιτεία, μινιατούρα ελληνικής Λαϊκής 

Δημοκρατίας, αυτόνομη αυτοδιοικούμενη ελληνική κοινότητα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις 

ονομασίες που είχαν δοθεί στο Μπούλκες. Διόλου τυχαίες, καθώς το γιουγκοσλαβικό χωριό διέθετε 

όλες τις δομές μιας αυτόνομης κοινότητας, η οποία σαφώς και καθοδηγούνταν από απεσταλμένα 

μέλη της ηγεσίας του ΚΚΕ. Συνολικά, ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστάθηκε στην περιοχή 

ανήλθε στους 6.000. Μέσα σε αυτήν την κοινότητα προωθήθηκαν οι διαβαθμίσεις της κομματικής 
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ιεραρχίας, ενώ επιβλήθηκαν η κομματική αστυνόμευση και η τρομοκρατία. Με αποτέλεσμα, μέσα 

σε λίγο χρονικό διάστημα, το Μπούλκες να αποτελεί ένα κακέκτυπο ενός αστυνομικού κράτους (Κ. 

Τσέκου, 2013, σελ. 29-34). 

Οι ακρότητες, οι παρατυπίες, οι παράνομες κρατήσεις δήθεν διαφωνούντων και οι αυθαιρεσίες του 

κομματικού μηχανισμού δεν άργησαν να γίνουν γνωστές στη γιουγκοσλαβική ηγεσία, η οποία με τη 

σειρά της ζήτησε εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της κοινότητας. Το πρώτο γρανάζι είχε ήδη 

σκουριάσει και με κάποιο τρόπο έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο τρόπος αυτός δόθηκε από το Νίκο 

Ζαχαριάδη, ο οποίος αποφάσισε τη μετακίνηση των κατοίκων στις υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης με το κομμουνιστικό πείραμα του Μπούλκες να λαμβάνει ένα οριστικό 

τέλος, ταυτόχρονα με τη λήξη των μαχών του εμφυλίου πολέμου. 

Με τη λήξη όμως του εμφυλίου, αποφασίστηκε και η διασπορά των Ελλήνων κομμουνιστών στις 

Ανατολικές χώρες. Σύμφωνα με τις πήγες, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1949, ο Νίκος Ζαχαριάδης, αφού 

ταξίδεψε μέχρι το τουριστικό θέρετρο Ρίτσα της Γεωργίας, συναντήθηκε με το Στάλιν προκειμένου 

να συζητήσουν τη νέα πολιτική στρατηγική του ΚΚΕ αλλά και την τύχη των Ελλήνων κομμουνιστών. 

Εντούτοις, και η προδοτική στάση ή το πισώπλατο χτύπημα του Τίτο, όπως το αποκάλεσε ο Νίκος 

Ζαχαριάδης στην 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, στάθηκε αρωγός για τη  λήψη αποφάσεων και κατ’ 

επέκταση τη μετακίνηση του πληθυσμού. 

Η κατανομή των προσφύγων στις Ανατολικές χώρες δεν έγινε υπό ισορροπημένες κατευθύνσεις. Από 

τη μια, η άμεση ανάγκη για περίθαλψη των τραυματιών και από την άλλη οι επιθυμίες των ίδιων για 

τον προορισμό μετακίνησης δεν επέτρεψαν την απόλυτα αναλογική κατανομή. Ωστόσο, οι χώρες που 

υποδέχτηκαν τους Έλληνες πρόσφυγες ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Αλβανία, η Γιουγκοσλαβία, η 

Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία η Ρουμανία και η Ανατολική Γερμανία. Ακολουθεί σχετικός 

πίνακας με τον αριθμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, όπως καταμετρήθηκαν το 1950 από τις 

χώρες υποδοχής (εξαιρείται η Γιουγκοσλαβία), συμπεριλαμβανομένων των παιδιών (Κ. Τσέκου, 2013, 

σελ. 52-56). 

Χώρα εγκατάστασης Αριθμός προσφύγων 

Σοβιετική Ένωση 15.000 

Τσεχοσλοβακία 13.000 

Πολωνία 9.000 

Ουγγαρία 7.000 

Βουλγαρία 6.800 

Ρουμανία 6.000 

Ανατολική Ευρώπη 1.500 

Σύνολο 58.300 
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Όλα τα ταξίδια των Ελλήνων ήταν πολυήμερα και αρκετά κουραστικά, με πολλούς κινδύνους να 

ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια αυτών. Η ταλαιπωρία, η πείνα και η δίψα, η δυσοσμία αλλά και ο φόβος 

εντοπισμού δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο τα ταξίδια τους. Με την άφιξη τους όμως στις χώρες 

υποδοχής, τους δόθηκε η αναγκαία και απαραίτητη περιποίηση. Όντας όλοι άμαχοι, αφού μέχρι και 

οι μάχιμοι είχαν αφοπλιστεί πριν την έναρξη του ταξιδιού, αναζητούσαν μια νέα πατρίδα, ένα νέο 

σπίτι, ένα ασφαλές έδαφος. Αυτό τους πρόσφεραν οι χώρες υποδοχής. Σταδιακά βέβαια, καθώς με 

την άφιξη τους εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε στρατόπεδα, εργοστάσια, ιδρύματα και νοσοκομεία. 

Οπουδήποτε δηλαδή υπήρχαν οι δυνατότητες περίθαλψης και στέγασης. Ο κλιβανισμός και η 

καραντίνα ήταν το πρώτο μέλημα των χωρών, καθώς οι περισσότεροι βίωναν τις δυσμενείς συνθήκες 

διαβίωσης από τα χρόνια των μαχών στα βουνά. Στη συνέχεια, τα σοσιαλιστικά κράτη τους παρείχαν 

όλες τις απαραίτητες “ανέσεις”, ιατρικές εξετάσεις, λουτρό, ρουχισμό και εφοδιασμό. 

Τα πρώτα χρόνια πέρασαν εντός αυτών των χωρών διαμονής, με τους Έλληνες να έχουν συνθέσει 

μια μικρή ελληνική κοινότητα εντός των μεγάλων κοινωνιών των χωρών, με την ελπίδα του 

επαναπατρισμού να μην έχει σβήσει. Το 1949, ωστόσο, πάρθηκε η οριστική απόφαση για την 

υποχρεωτική παραμονή των Ελλήνων προσφύγων στην υπερορία, σε όλες δηλαδή τις χώρες 

υποδοχής της Ανατολικής Ευρώπης. Τότε, τα στελέχη του ΚΚΕ εξέφρασαν την επιθυμία για μαζική 

εγκατάσταση των Ελλήνων σε περιοχές οι οποίες έμοιαζαν με την πατρίδα τους, καθώς η πλειονότητα 

αυτών προέρχονταν από ορεινές περιοχές ασκώντας γεωργικές και κτηνοτροφικές δουλειές. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, επιτύγχαναν τη διατήρηση της συνοχής μεταξύ των προσφύγων καθώς και τη 

διαφύλαξη αφενός της ελληνικής τους ταυτότητας και αφετέρου της κομμουνιστικής ιδεολογίας. 

Οι χώρες υποδοχής είχαν μετατραπεί πλέον σε χώρες φιλοξενίας, οι οποίες στο σύντομο μέλλον θα 

μετατρέπονταν και θα αναλάμβαναν το ρόλο της πατρίδας. Οι σοσιαλιστικές, λοιπόν, χώρες 

φρόντισαν να μετακινήσουν τους Έλληνες πρόσφυγες σε χωριά, περιοχές ή και σε διαμερίσματα, 

ώστε να εγκατασταθούν με τον πιο ομαλό τρόπο. Στη Σοβιετική Ένωση για παράδειγμα, 

δημιουργήθηκε μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κοινότητες. Η Τασκένδη, το 1950, αριθμούσε 

8.573 άνδρες, 3.407 γυναίκες και 1.128 παιδιά. Στέγη, χρηματική βοήθεια, διοχέτευση στην 

παραγωγή αλλά και ειδικοί χώροι για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και διοικητικά γραφεία ήταν μόνο 

μερικές από τις παροχές της Σοβιετικής Ένωσης στους Έλληνες πρόσφυγες. Τέλος, οι χώρες 

πρόσφεραν μέχρι και κάποια στρέμματα έκτασης γης στους Έλληνες, ούτως ώστε εκείνοι να ξανά 

“χτίσουν” από τα θεμέλια τη ζωή τους. 
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2.2. Παιδομάζωμα ή “παιδοσώσιμο” 

Στην ιστοριογραφία του Ελληνικού Εμφυλίου το ζήτημα των παιδιών φαίνεται να έχει αποκτήσει, 

όλα αυτά τα χρόνια μελέτης και διερεύνησης, μια σημαντική σημασιολογική και ιδεολογική 

διχογνωμία. Πολλοί το αποκαλούσαν “παιδομάζωμα” εννοώντας την αρπαγή των παιδιών από τους 

κομμουνιστές. Ενώ, για άλλους ήταν γνωστό ως “παιδοσώσιμο”, μια πράξη δηλαδή διάσωσης των 

παιδιών από τους βομβαρδισμούς και τις βιαιοπραγίες του κυβερνητικού στρατού. Το λεγόμενο 

“παιδομάζωμα” ξεκίνησε την άνοιξη 1948 και διήρκεσε περίπου 2 χρόνια. Προηγήθηκε δηλαδή του 

τέλος του ελληνικού εμφυλίου και της μαζικής φυγής των Ελλήνων κομμουνιστών (Ε. Λαγάνη, Μ. 

Μποντίλα, 2012, σελ. 20-25). 

Ωστόσο, θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί, ότι παρά τον όγκο του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, 

η μελέτη και κατ’ επέκταση η αναπαράσταση των παιδιών του εμφυλίου πολέμου ελλοχεύει πολλούς 

κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί δυσκολίες στην ανεύρεση των ταξινομημένων 

αρχείων, λόγω αρκετών ελάχιστων ή και ανύπαρκτων πληροφοριών, καθώς και οι δυσκολίες ορισμού 

εννοιών, όπως εκείνη της ηλικίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την Τασούλα Βερβενιώτη, η αδυναμία να 

οριστεί η ηλικία της νεότητας των παιδιών του εμφυλίου πολέμου, εμποδίζει στην στοιχειώδη 

αριθμητική απεικόνιση των “παιδιών” εκείνης της περιόδου (Τ. Βερβενιώτη, 2012, σελ. 1-12). 

Το έτος 1948 ήταν αρκετά κρίσιμο για το ΚΚΕ και τον ένοπλο στρατό του, το ΔΣΕ. Η επικράτηση 

και ο έλεγχος της συνοριακής ζώνης κατά μήκος της Αλβανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της 

Βουλγαρίας θεωρούταν ύψιστης ανάγκης, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, άνηκε στο τμήμα της 

“απελευθερωμένης περιοχής”, της περιοχής όπου οι αντάρτες κομμουνιστές λάμβαναν όλη τη 

στρατιωτική βοήθεια. Επιπλέον, η διατήρηση της περιοχής αυτής από το ΚΚΕ έδινε ένα αρκετό 

μεγάλο προβάδισμα στην προσπάθεια κατάκτησης της εξουσίας. Ωστόσο, ο αναποφάσιστος και 

διχασμένος πληθυσμός που βρισκόταν στην “απελευθερωμένη περιοχή” της Ελλάδος  αλλά και  η 

ολοένα και μεγαλύτερη αποστασιοποίησή του από το κομμουνιστικό κόμμα έφερε ως αποτέλεσμα 

την ακόμα πιο δύσκολη και σχεδόν αδύνατη στρατολόγηση νέων μαχητών. 

Τον Ιανουάριο λοιπόν του 1948, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των εκπροσώπων του ΚΚΕ και των 

κομμουνιστικών μελών της Κομινφόρμ, λήφθηκε η οριστική απόφαση της μαζικής μετακίνησης 

παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι λόγοι της απόφασης που έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας είναι διφορούμενοι. Το ενδιαφέρον για τη μετακίνηση των παιδιών εξηγείται αφενός 

από την επιθυμία του κομμουνιστικού κόμματος να προστατεύσει τα παιδιά από τους καθημερινούς 

κινδύνους, στους οποίους ήταν εκτεθειμένα και αφετέρου από την επιθυμία σύνδεσης των 

οικογενειών με τις οργανώσεις του ΔΣ άρα και τη στρατολόγηση νέων μαχητών. Οι λόγοι αυτοί 

οδηγούν στη διττή ονομασία που δόθηκε στην πορεία (Ν. Σ. Καλυβάς, Ν. Μαραντζίδης, 2016, 

σελ.141). 



30 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Στις 4 Μαρτίου 1948 εκδόθηκε η επίσημη εντολή μεταφοράς παιδιών στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης από την Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (Κυβέρνηση του Βουνού). Η απόφαση 

μεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό “Ελεύθερη Ελλάδα”, ο οποίος εξέπεμπε από το Βελιγράδι, 

με κύριο επιχείρημα την ασφάλεια των παιδιών (K. Κραβόλα, K. Τσίβος, 2015, σελ. 47-49). Τότε, η 

Κυβέρνηση του Βουνού ζήτησε από τα φιλικά, λαϊκοδημοκρατικά καθεστώτα του Ανατολικού μπλοκ 

να υποδεχτούν και να φιλοξενήσουν τα παιδιά που θα μετακινούνταν από την Ελλάδα. Μετά τη 

θετική ανταπόκριση των λαϊκοδημοκρατικών χωρών στο αίτημα των Ελλήνων κομμουνιστών, 

δημιουργήθηκε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη Βουδαπέστη, η Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί 

(ΕΒΟΠ) και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις στις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την 

οργάνωση σπιτιών που θα φιλοξενούσαν τα παιδιά, για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία τους. 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, από το Μάρτιο του 1948 έως και το καλοκαίρι του 1949 

μετακινήθηκαν περισσότερα από 25.000 παιδιά από την Ελλάδα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό παιδιών που κατανεμήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στις χώρες αυτές, 

σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία των οργανώσεων  (Ε. Λαγάνη, Μ. Μποντίλα, 2012). 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

(ΕΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

1950) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

(ΕΒΟΠ 1949) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

(ΚΚΕ 1950) 

Γιουγκοσλαβία 11.600 11.000  

Αλβανία 2.000   

Βουλγαρία 2.660 2.500 672 

Ουγγαρία 3.000 2.500 2.859 

Πολωνία 3.000 2.500 3.590 

Ρουμανία 3.801 5.000 5.132 

Τσεχοσλοβακία 2.235 3.000 4.148 

Ανατολική 

Γερμανία 

 700 1.128 

Σύνολο 28.296 27.200 17.529 

 

Η μαζική μετακίνηση των παιδιών έφερε την άμεση αντίδραση της βασιλικής κυβέρνησης της 

Αθήνας. Προσφεύγοντας στον ΟΗΕ, κατηγόρησε  τους Έλληνες κομμουνιστές και τους συμμάχους 

του για αφελληνισμό των παιδιών. Τότε, ήταν η χρονική στιγμή που υιοθετήθηκε η διττή ονομασία 

της μετακίνησης των παιδιών. Ενώ το ΚΚΕ υποστήριζε ότι η επιχείρηση “παιδοσώσιμο” αποσκοπεί 

στην ασφάλεια των παιδιών, η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί τον όρο “παιδομάζωμα”, ταυτίζοντας 

μάλιστα τη μετακίνηση των παιδιών με την αρπαγή και τον αφελληνισμό των ελληνόπουλων επί 
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Τουρκοκρατίας και τη μετατροπή αυτών σε γενίτσαρους. Στην προκειμένη περίπτωση, τα 

ελληνόπουλα θα μετατρέπονταν σε κομμουνιστές, εχθρούς της πατρίδας όπως τους αποκαλούσαν (Τ. 

Βερβενιώτη, 2005, σελ. 113-118). 

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση προκάλεσε ιδιαίτερο θόρυβο σε διεθνές 

επίπεδο για τη μετακίνηση των παιδιών, διεκδικώντας μάλιστα τον επαναπατρισμό τους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το θέμα διεθνοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό που έγινε μέχρι και αντικείμενο συζήτησης 

στη Βουλή των Λόρδων και Κοινοτήτων καθώς και στο Κονγκρέσο της Αμερικής. Ο ίδιος ο 

Αμερικανός πρόεδρος Χ. Τρούμαν έθεσε το θέμα, αναζητώντας την ευαισθητοποίηση και το 

ενδιαφέρον της Αμερικανικής κοινής γνώμης και των Αμερικανίδων μητέρων μπροστά στον 

αποχωρισμό και τη διάλυση αυτών των οικογενειών. Αναμφίβολα, ωστόσο, το θέμα της μετακίνησης 

των παιδιών και η συζήτηση αυτού εξυπηρετούσε την πολιτική προπαγάνδα στα πλαίσια του 

ψυχροπολεμικού κλίματος που καλλιεργείτο μεταξύ Ανατολής και Δύσης (Ε. Λαγάνη, Μ. Μποντίλα, 

2012, σελ. 63-65). 

Εντούτοις, ακόμα και κατά το πέρασμα των χρόνων πέραν κάθε αμφιβολίας τα παιδιά βρίσκονταν 

καθημερινά αντιμέτωπα με έναν αναπάντεχο κίνδυνο. Ωστόσο, η αντίδραση της ελληνικής 

κυβέρνησης μαζί με την κατάσταση που επικρατούσε στην απελευθερωμένη περιοχή γεννούν πλήθος 

ερωτημάτων για κάποιον πιθανό απώτερο σκοπό του ΚΚΕ. Όπως έχουν υποστηρίξει αρκετοί 

μελετητές, η μετακίνηση των παιδιών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης απάλλασσε την ηγεσία του 

ΚΚΕ από την υποχρέωση εξασφάλισης πρώτων ειδών διαβίωσης των παιδιών. Επιπλέον, η 

απομάκρυνση των παιδιών έδινε ένα αρκετά μεγάλο έναυσμα στις γυναίκες να ενταχθούν στη μάχη, 

συμπληρώνοντας τις ελλιπείς εφεδρείες του ΔΣΕ (Ν. Σ. Καλυβάς, Ν. Μαραντζίδης, 2016, σελ. 141). 

Με το πέρας του χρόνου, ο φόβος της ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, 

καθώς στις αρχές του 1949 στρατολογήθηκαν στο ΔΣΕ μερικές εκατοντάδες παιδιά από τους 

παιδικούς σταθμούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ενώ, το καλοκαίρι του ίδιου έτους, 400 

περίπου έφηβοι στη Τσεχοσλοβακία συγκεντρώθηκαν στο στρατόπεδο της Μπρατισλάβας 

προκείμενου να περάσουν από στρατιωτική εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που θα τους προετοίμαζε 

για το ΔΣΕ (Κ. Τσίβος, 2019, σελ. 40). 

Η μετακίνηση των Ελλήνων παιδιών έγινε υπό τη συνοδεία Ελληνίδων γυναικών. Στις σχετικές 

βιβλιογραφικές αναφορές, όπως και στις προφορικές μαρτυρίες οι γυναίκες αυτές εντοπίζονται με 

τον όρο “μάνα”. Οι “μάνες” είχαν υπό την ευθύνη τους τα παιδιά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των 

ταξιδιών αλλά και κατά την παραμονή τους στις σοσιαλιστικές χώρες. Κάθε χώρα υποδοχής είχε 

δηλώσει τον αριθμό παιδιών που μπορούσε να υποδεχτεί. Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε και από 

τον παραπάνω πίνακα, μόνο η Σοβιετική Ένωση δε δέχτηκε προσφυγόπουλα. Οι υπόλοιπες χώρες 

φρόντισαν, παρά τα πολιτειακής και οικονομικής φύσεως προβλήματα να παραχωρήσουν σε όλα τα 
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προσφυγόπουλα στέγη, ένδυση και φαγητό. Ενώ, όσα παιδιά πλήττονταν από σωματικούς ή ακόμα 

και ψυχολογικούς τραυματισμούς οι χώρες μερίμνησαν για τη νοσηλεία αυτών σε νοσοκομεία ή και 

ιδρύματα. 

Το επόμενο βήμα για την ομαλή εγκατάσταση των εκπατρισμένων παιδιών ήταν η οργάνωση ειδικών 

παιδικών σταθμών. Στην πλειονότητά τους οι παιδικοί σταθμοί στεγάζονταν σε ιδιοκτησίες πλουσίων 

που οι κυβερνήσεις με την αλλαγή των καθεστώτων είχαν κρατικοποιήσει. Έτσι, εξασφάλιζαν στέγη, 

τροφοδοσία, ιματισμό και υπόδηση, ενώ η εκπαίδευσή τους ήταν μια από τις βασικές μέριμνες των 

χωρών. Μια δίγλωσση εκπαίδευση η οποία αφενός θα διατηρούσε αναλλοίωτη την ελληνική 

ταυτότητα των παιδιών και αφετέρου θα έθετε τις βάσεις για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση τους 

στην εκάστοτε χώρα φιλοξενίας. Η ΕΒΟΠ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έπαιξε κομβικό ρόλο στην 

οργάνωση των εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Από την άλλη, οι “μάνες” συνέχισαν να 

συνοδεύουν τα παιδιά, αφού δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις αυτών που ανέλαβαν το ρόλο της 

δασκάλας (Μ. Μποντίλα, 2011, σελ. 31-34). 

 

 

2.3. Η περίπτωση της Ουγγαρίας 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε το ιστορικό πλαίσιο του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου και 

τις συνέπειες αυτού. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ίσως από τις πιο τραυματικές συνέπειες που 

σημάδεψαν τη ζωή αλλά και τις μνήμες των ανθρώπων ήταν η προσφυγιά στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Οι Έλληνες κομμουνιστές με το τέλος του εμφυλίου αναγκάστηκαν να διαφύγουν στις 

σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης καθώς θεωρούνταν από την ελληνική κυβέρνηση ως την 

επικείμενη απειλή για το ελληνικό κράτος. Αν και στην αρχή η μετανάστευση του πληθυσμού 

θεωρούνταν προσωρινή, στη συνέχεια αποτέλεσε σταθερό και φυσικό επακόλουθο του εμφυλίου. 

Οι χώρες που υποδέχτηκαν τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες ήταν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η 

Πολωνία, η Ρουμανία, η Τσεχοσλοβακία, η Γιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, η Ανατολική 

Γερμανία και η Ουγγαρία. Χώρες υποδοχής και φιλοξενίας, οι οποίες στην πορεία των χρόνων 

αποδείχθηκαν η δεύτερη πατρίδα των Ελλήνων. Στο παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, θα μελετήσουμε την 

άφιξη των Ελλήνων σε μια από τις χώρες υποδοχής, και συγκεκριμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Ουγγαρίας, όπως επίσης και τις συνθήκες εγκατάστασής τους τα πρώτα χρόνια διαμονής στη χώρα. 

Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στην περίπτωση του ελληνικού χωριού, που χτίστηκε αποκλειστικά και 

μόνο για τους Έλληνες πρόσφυγες, από τους ίδιους τους πρόσφυγες και το οποίο μετατράπηκε σε μια 

μικρή Ελλάδα, στην καρδιά της Ουγγαρίας. Ενώ, τέλος, θα διερευνήσουμε τις συνθήκες 

ενσωμάτωσης των Ελλήνων στην ουγγρική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία, όχι μόνο υποστήριζε, 
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αλλά και υιοθετούσε τα κομμουνιστικά ιδεώδη, για τα οποία οι Έλληνες κομμουνιστές πολέμησαν 

με σώμα και πνεύμα. 

 

2.3.1 Άφιξη 

Το 1948 η Προσωρινή Κυβέρνηση Ελλάδος, η Κυβέρνηση του Βουνού, αποφάσισε την οριστική 

αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 

σωματική και πνευματική τους ακεραιότητα. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας την άνοιξη του 

1948 υποδέχθηκε τις πρώτες ομάδες παιδιών. Συγκεκριμένα, στις αρχές Απριλίου του ίδιου έτους, 

σύμφωνα με επίσημη αναφορά της Εθνική Επιτροπής Βοήθειας, υποδέχθηκε 2.000 παιδιά. 

Το πρώτο τρένο έφτασε στην Βουδαπέστη την 7η Απριλίου με 860 παιδιά, 14 ενήλικες και μητέρες. 

Την 9η Απριλίου, το πρωί, κατέφθασαν 720 παιδιά και 18 ενήλικες, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας 

607 παιδιά με 5 ενήλικες. Για τη φροντίδα και την περίθαλψη των εκπατρισμένων παιδιών, η Εθνική 

Επιτροπή Βοήθειας αποφάσισε την 10ήμερη καραντίνα αυτών, την ιατρική περίθαλψη, την παροχή 

ειδών πρώτης ανάγκης και την κατανομή τους σε χώρους διαμονής. Ως χώροι διαμονής λειτούργησαν 

το Στρατόπεδο Μάτιας, Αντράσι και το Στρατόπεδο Άγιος Λάσλο. Ενώ για την περίθαλψη των 

άρρωστων παιδιών παραχωρήθηκε νοσοκομεία, όπως το Νοσοκομείο Άγιος Λάσλο, με 150 κλίνες 

αποκλειστικά για αυτά. Ακολουθεί αναλυτική κατανομή των παιδιών στους παραπάνω χώρους 

διαμονής. 

Στρατόπεδο Μάτιας 841 

Στρατόπεδο Άντρασι 1130 

Στρατόπεδο Άγιος Λάσλο 201 

Άσυλο 33 

Νοσοκομείο Άγιος Λάσλο 14 

Νοσοκομείο Μαγδαλινής 1 

Νοσοκομείο Οδού Μάνταρας 4 

Σύνολο 2224 άτομα 
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Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η υγειονομική 

κατάσταση των παιδιών ήταν αρκετά ικανοποιητική, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισαν 

κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους. Μόνο 19 παιδιά, από τα 2.000 περίπου, χρειάστηκαν ιατρική 

περίθαλψη. Παρά την ξαφνική εισροή των προσφυγόπουλων στη χώρα και τις ελλείψεις που υπήρχαν, 

κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης, η Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας κατάφερε να ταξινομήσει 

τα παιδιά μαζί με τους ενήλικες (δηλαδή τις μάνες) που είχαν εισέλθει στη χώρα. Εκτός από την 

Εθνική Επιτροπή Βοήθειας, αρωγός στην αποκατάσταση των παιδιών στάθηκε και ο Ερυθρός 

Σταυρός. Ενώ, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Ίδρυμα Απολύμανσης, η Στρατιωτική Διοίκηση της 

Βουδαπέστης, το Ίδρυμα Προστασίας Μητέρας και Βρεφών, και το Εθνικό Συνδικάτο των Ούγγρων 

Οικοδόμων συνέβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους στο πολύτιμο έργο της φιλοξενίας. 

Τα έξοδα της  φροντίδας των παιδιών δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν αποκλειστικά και μόνο από 

το κράτος. Για το λόγο αυτό, τα ιδρύματα φιλοξενίας και οι κοινωνοί πόροι του κράτους συνέβαλαν 

στην υλοποίηση του έργου αυτού. Ακολουθεί σχετική αναφορά από επίσημη επιστολή του Κάρολου 

Ολτ, από τις 20 Απριλίου 1948. 

 

 

 

 

 

7 Απριλίου 1948 – Ιατρικό Λουτρό SzechenyiΠηγή: 
Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 
διαδρομές. 
Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  

Βουδαπέστη: 2017 

 

 

 

7 Απριλίου 1948 – Υποδοχή Ελληνόπουλων στη Βουδαπέστη στον 

σιδηροδρομικό σταθμό Keleti   

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  

Βουδαπέστη: 2017 

 

 



35 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντούτοις, άλλο ένα μείζον θέμα που αναδυόταν ήταν εκείνο του διαχωρισμού των παιδιών ανά φύλο. 

Κάτι το οποίο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δεν στάθηκε εφικτό, καθώς επρόκειτο για 

ανάμεικτες ομάδες από αγόρια και κορίτσια που είχαν εγκαταλείψει τον ίδιο τόπο καταγωγής. Οι 

δεσμοί που τους ένωναν δεν έπρεπε να διαλυθούν. Αυτή άλλωστε ήταν και η επιθυμία των ηγετών 

του ΚΚΕ για τα ίδια τα παιδιά (Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 2017, σελ.56 -57). Μια επιθυμία, η 

οποία έγινε πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές που διαθέτουμε στα χέρια μας. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά από το χωριό Βυσσινιά, του νομού Καστοριάς, ξεκίνησαν τις σπουδές στους 

στο Μπάλατοναλμάντι. Τα παιδιά από το χωριό Θηριόπετρα, του νομού Πέλλας, εγκαταστάθηκαν 

στο χωριό Τσέτσου κ.ο.κ. 

 

 
3./ Τελική κατανομή. 

Ιδρύματα που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και αναλαμβάνουν πλήρως τον επισιτισμό των 
παιδιών με εξαίρεση τα έξοδα ένδυσης        
  700 άτομα 

Ιδρύματα με πλήρη εξοπλισμό, στα οποία το κράτος αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα επισιτισμού και 
ένδυσης 

210 άτομα 
Ιδρύματα στα οποία μέρος του εξοπλισμού πρέπει να καλυφθεί (από το κράτος) όπως επίσης και τα 

έξοδα επισιτισμού και ένδυσης 
480 άτομα 

Στον πρόχειρο καταυλισμό του στρατοπέδου Άντρασσι  θα συνεχίσουν να παραμένουν προσωρινά 

721 άτομα   
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21 Γενάρη 1949 – Η φιλοξενία ελληνόπουλων 

απ’ το χωριό Θηριόπετρα 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Ελληνόπουλα φιλοξενούνται απ’ το Συνδικάτο 

των Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρό-
βλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», Α-
ΣΚΙ,  

Βουδαπέστη: 2017 

 

 

7 Απριλίου 1948 – Υποδοχή ελληνόπουλων 

στη Βουδαπέστη 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Α-
πρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγα-
ρίας», ΑΣΚΙ,  

Βουδαπέστη: 2017 
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2.3.2 Εγκατάσταση 

Και ενώ, ο ελληνικός εμφύλιος λάμβανε τέλος, το 1949, η Ουγγρική κυβέρνηση βρισκόταν σε συνεχή 

αναβρασμό καθώς τα κύματα εισροής Ελλήνων προσφύγων συνεχίζονταν. Αφενός τα ανήλικα 

προσφυγόπουλα και αφετέρου οι τραυματίες πολέμου που έβρισκαν καταφύγιο στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Ουγγαρίας (Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 2017, σελ.58). Η εγκατάσταση των 

παιδιών και των προσφύγων ήταν το κύριο μέλημα της Ουγγρικής κυβέρνησης αλλά και της 

Προσωρινής Κυβέρνησης Ελλάδος. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ανατέθηκε 

στον Πέτρο Κόκκαλη, χειρουργό ιατρό και υπουργό Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας της 

Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, η οργάνωση της εγκατάστασης των παιδιών καθώς και της 

φοίτησής τους στη χώρα υποδοχής. Σε μια χώρα, όπου τα παιδιά δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να 

εγκαταλείψουν την ελληνική ταυτότητα καθώς και την κομμουνιστική ιδεολογία. 

Έτσι, λοιπόν, τον Αύγουστο του 1948, ο Πέτρος Κόκκαλης εισηγήθηκε με επίσημη αναφορά τη 

δημιουργία ελληνικών σχολείων στην Ουγγαρία, υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο του Ουγγρικού 

Υπουργείου Παιδείας. Όπως μάλιστα ο ίδιος αποσαφήνιζε στην αναφορά, στα σχολεία θα δίδασκαν 

Έλληνες εκπαιδευτικοί τη μητρική γλώσσα των παιδιών (ελληνικά/ μακεδονικά). Ενώ, στα μαθήματα 

θα συμπεριλαμβάνονταν η ουγγρική γλώσσα, η φυσιογνωσία, η Ελληνική ιστορία, η γεωγραφία, οι 

πολιτικές γνώσεις, οι τεχνικές γνώσεις καθώς και η φυσική αγωγή. Όλα αυτά δηλαδή που θα 

συνέθεταν μια ενήλικη προσωπικότητα με ελληνική ταυτότητα, όπως και  με κομμουνιστικά και 

σοσιαλιστικά ιδεώδη. 

7 Απριλίου 1948 – Υποδοχή 

ελληνόπουλων στο 

σιδηροδρομικό σταθμό 

Keleti Βουδαπέστης 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης 

Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των 

Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Οι μήνες που ακολούθησαν κύλησαν με τα εκπατρισμένα παιδιά και τους πρόσφυγες τραυματίες να 

διαμένουν στα ειδικά διαμορφωμένα θέρετρα που τους είχε παραχωρήσει η Ουγγρική κυβέρνηση. 

Θέρετρα τα οποία με την πάροδο του χρόνου είχαν μετατραπεί σε μικρές ελληνικές κοινότητες.  

Παρόλο που η συνοχή και οι δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων είχαν διατηρηθεί, το Ουγγρικό κράτος, 

λόγω της μεγάλης προσφυγικής εισροής, αντιμετώπιζε κάποια πρακτικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό, 

σύμφωνα με επιστολή, τον Οκτώβριο του 1948, η Γραμματεία του Ουγγρικού κόμματος ζητά τη 

σύνταξη ενός νέου επιχειρησιακού οργάνου, το οποίο θα στέκεται αρωγός στη διαδικασία 

εγκατάστασης των προσφύγων, μαζί με το Υπουργείο Πρόνοιας της Ουγγαρίας.  Άξιο αναφοράς  

πρακτικού ζητήματος  αποτελεί η καπνοβιομηχανία Ντόχανγκιαρ, η οποία προορίζονταν εξ αρχής 

για τη στέγαση των Μπεκιάρηδων. Εν αντιθέσει της πρώτης σκέψης, το κτήριο έγινε σύμβολο 

ελληνισμού και σε αυτό στεγάστηκαν περίπου 2.000 πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένου και 

οικογένειες. Ωστόσο, οι μικρές διαστάσεις των δωματίων, η απουσία κουζινών, ειδικών υπονόμων, 

βρυσών και άλλων πολλών εγκαταστάσεων, δημιουργούσαν προβλήματα ύψιστης σημασίας και 

διαχείρισης. Αυτό επιβεβαιώνουν μαρτυρίες αλλά και οι Έλληνες κομματικοί ηγέτες, ότι δηλαδή οι 

συνθήκες στο κατάλυμα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και από προσωρινό έγινε μόνιμη κατοικία 

των Ελλήνων της Βουδαπέστης (Ν. Φωκάς, 2017, σελ 14-16) 

Με τη δημιουργία, λοιπόν, νέων επιχειρησιακών οργάνων, παραχωρούνταν μια προσωρινή λύση στα 

προβλήματα που αναδύονταν, μέχρι και το 1950, όπου η Γραμματεία του Ουγγρικού Κόμματος των 

Εργαζομένων θέλησε να δώσει ένα τέλος σε αυτά. Έτσι, τον Απρίλιο του 1950, στα ανώτερα 

κομματικά και κρατικά όργανα ξεκίνησε η συζήτηση της μόνιμης εγκατάστασης και εξασφάλισης 

εργασίας των Ελλήνων προσφύγων στην Ουγγαρία. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διατίθενται, υπήρχαν στην Ουγγαρία 7.000 Έλληνες. Από τον συνολικό αυτό αριθμό, 3.000 ήταν τα 

ελληνόπουλα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί για την εκπαίδευσή τους σε ελληνικά σχολεία που είχαν 

δημιουργηθεί, και 4.000 ενήλικες πρόσφυγες, οι οποίοι απασχολούνταν ανά τακτικά χρονικά 

διαστήματα σε εργασίες κοντά στα θέρετρα που διέμεναν. Ωστόσο, η κατάσταση έχρηζε άμεσης 

παρέμβασης, καθώς από τη μια, οι συνθήκες διαμονής εμφανίζονταν προβληματικές, ενώ από την 

άλλη, ένας μεγάλος αριθμός ενηλίκων έμενε στην απραξία και στο περιθώριο. Η κοινότητα των 

Ελλήνων προσφύγων στην Ουγγαρία, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους, θεωρούταν η ομάδα 

των αδύναμων, ξεριζωμένων, ανυπεράσπιστων και αβοήθητων, η οποία περίμενε ένα χέρι βοηθείας 

από τη χώρα υποδοχής (Ν. Φωκάς, 2017, σελ 192). 

Για το λόγο αυτό, η εισήγηση της Γραμματείας του Ουγγρικού Κόμματος παρουσίαζε πιθανές 

σκέψεις για τη μόνιμη τοποθέτηση των προσφύγων. Συγκεκριμένα, η ένταξη των Ελλήνων στην 

εργασία φάνταζε επιτακτική για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, από τη στιγμή που η οικονομική 

κρατική ενίσχυση δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα. Η εργασία των Ελλήνων 
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προσφύγων μπορούσε να κατανεμηθεί στους κλάδους της γεωργίας και της βιοτεχνίας. Οι γεωργικές 

εργασίες για τους Έλληνες ήταν μια γνώριμη απασχόληση, αφού πριν την άφιξη τους στην Ουγγαρία 

ασχολούνταν με τη γεωργία, είχαν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και προέρχονταν από την Ελληνική 

ύπαιθρο. Εν αντιθέσει με τη βιοτεχνία και τον αστικό τρόπο ζωής, για τους οποίους οι πρόσφυγες 

έπρεπε να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν (Ν. Φωκάς, 2017, σελ 191-193) 

Με τις σκέψεις αυτές να περιτριγυρίζουν το μυαλό των αρμόδιων, παρουσιάστηκαν 2 προτάσεις. Η 

πρώτη, πρότεινε την τοποθέτηση των Ελλήνων προσφύγων, που μπορούν να εργαστούν στη 

βιομηχανία, σε ένα πρώην εκτός λειτουργίας καπνεργοστάσιο στην περιοχή Κούμπανια (Kobanya) 

της Βουδαπέστης, το οποίο θα διαμορφωνόταν ειδικά για εκείνους σε κατοικίες. Ενώ, η δεύτερη 

παρουσίαζε 3 εναλλακτικές λύσεις για την εγκατάστασή τους στον αγροτικό τομέα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται το σχετικό απόσπασμα από την επίσημη αναφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την  ολοκλήρωση της οικοδόμησης του χωριού η απασχόληση των προσφύγων πρέπει να 

εξασφαλιστεί σε κρατικό αγρόκτημα που θα συγκροτηθεί. 

(Η τοποθέτηση του χωριού και η οργάνωση  του κρατικού αγροκτήματος 

είναι δυνατό σε διάφορα μέρη της χώρας όπου μπορούν να βρεθούν  επιτόπια 

υλικά /πέτρες/, Hortobagy-Mata (Χόρτομπαγκι-Μάτα), Ercsi-Szinatelep 

(Έρτσι- Οικισμός Σίνα). 

Τα 400 σπίτια πρέπει να χτιστούν μέχρι τις 1η Αυγούστου 1950. 

Τα έξοδα ανοικοδόμησης του χωριού με 400 σπίτια φτάνουν τα περίπου 8-10 

εκατομμύρια φιορίνια. 

β./ εναλλακτική λύση: Η εγκατάσταση των 900 προσφύγων και των μελών των οικογενειών τους 

(συνολικά 1700 άτομα) μετά την κατάλληλη μετατροπή τους πρέπει να 

εξασφαλιστεί στα καστέλια Festetich (φέστετιτς) του Deg (Ντέγκ), στο 

keszthelyi Hunyadi (Χούνιαντι του Κέτχελι), και szakalyhogyeszi Aponyi 

(Άππονι του Σακαλυχόγκες ). Τα έξοδα αυτών των μετατροπιών απαιτούν 

2./ Για την εγκατάσταση των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα υπάρχουν 3 εναλλακτικές λύσεις. 

α./ εναλλακτική λύση: Με την οικοδόμηση νέου χωριού, όλοι οι εργαζόμενοι στη γεωργία (μαζί με 
τα μέλη των οικογενειών τους 1700 άτομα) πρέπει να στεγαστούν σε 
περίπου 400 επαρχιακά σπίτια  οικοδομημένα γενικώς από επιτόπια υλικά 
(πέτρινες βάσεις, πλιθί). 

Η οικοδόμηση του νέου χωριού θα πρέπει να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε οι 
πρόσφυγες να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση των σπιτιών. Η 
προσωρινή τους στέγαση για τη διάρκεια  της οικοδόμησης σε 10-12 
παράγκες (οι παράγκες είναι ήδη διαθέσιμες) πρέπει εξασφαλιστεί από των 
Υπουργό Ανοικοδόμησης. 
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περίπου 4 εκατομμύρια φιορίνια. (Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανακαινισμένα 

καστέλια θα αργότερα θα χρησιμεύσουν ως παιδικές κατασκηνώσεις. ) 

Οι ένταξη των προσφύγων στο χώρο εργασίας πρέπει να εξασφαλιστεί στα 

γειτονικά κρατικά αγροκτήματα. (Πρέπει να σημειωθεί ότι οι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις αυτών  των κρατικών αγροκτημάτων είναι 450-600 στέμματα και 

δεν μπορούν να αναπτυχθούν). 

γ./ εναλλακτική λύση: Επειδή στα κρατικά αγροκτήματα γενικά υπάρχει έλλειψη εργατικού 

δυναμικού οι  900 πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους (συνολικά 

1700 άτομα) πρέπει να εγκατασταθούν και να απασχοληθούν σε ομάδες 40-

50 ατόμων σε κρατικά αγροκτήματα σε διάφορα μέρη της χώρας. 

Για την στέγαση τους γενικώς δεν απαιτούνται καινούργια  σπίτια, παρά μόνο 

ανακαινίσεις και έπιπλα, αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από ειδικά δάνεια 

των κρατικών αγροκτημάτων . 

Πρέπει να υπολογιστεί ότι σε αυτή τη περίπτωση εγκατάστασης λόγω τον 

διασκορπισμό   η εκπαίδευση των παιδιών στην ελληνική γλώσσα δεν μπορεί 

να εξασφαλιστεί. (ο αριθμός της σχολικής ηλικίας είναι 170) 

 

Όπως πολύ εύλογα μπορεί να διαπιστωθεί, ο κρατικός σχεδιασμός για την εγκατάσταση και την 

επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων τοποθετούσε έναν αριθμό στον αγροτικό τομέα και 

τους υπόλοιπους στη βιομηχανία. Η κατασκευή ενός νέου χωριού, εξ ολοκλήρου ελληνικό, τα 

κρατικά αγροκτήματα καθώς και τα καστέλια θεωρήθηκαν ως οι κατάλληλοι χώροι εγκατάστασης 

των Ελλήνων προσφύγων. Στην παρούσα εργασία, άξιο αναφοράς και μελέτης πρόκειται να είναι 

το ελληνικό χωριό, που χτίστηκε το 1950, 60 χλμ μακριά από τη Βουδαπέστη, από Ούγγρους με τη 

συμβολή των Ελλήνων προσφύγων και το οποίο μέχρι και σήμερα έχει διατηρηθεί ως η ελληνική 

κοινότητα στην Ουγγαρία. 

Προτού γίνει αναφορά στο Ελληνικό χωριό, αξίζει να υπογραμμιστούν τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε η μειονότητα των Ελλήνων προσφύγων στην Ουγγαρία, κατά τη διάρκεια της ένταξης 

και ενσωμάτωσής τους, καθώς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, η διάκριση ανάμεσα σε εκείνους 

και τους Ούγγρους ήταν έντονη. Από τα σχολικά ακόμα χρόνια των παιδιών, η εμπειρία του ξένου 

κυριαρχεί, με τα παιδιά από την Ουγγαρία να ορθώνουν υψηλά επικοινωνιακά φράγματα και τα 

ελληνόπουλα να αναζητούν κλασικές στρατηγικές ένταξης, όπως είναι αυτή της ιδιότητας του 

καλύτερου μαθητή. Από την άλλη, η ιδέα που κυριαρχούσε στο μυαλό των Ελλήνων, τα πρώτα 

χρόνια εγκατάστασης στην Ουγγαρία, ήταν εκείνη του επαναπατρισμού. Κατά συνέπεια, πολλοί 

τομείς της ζωής τους να επηρεάζονται και να διαμορφώνονται με γνώμονα την επιστροφή στην 

πατρίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επιλογή επαγγέλματος. Οι Έλληνες πρόσφυγες επέλεγαν το 

επάγγελμά τους με τη σκέψη της μελλοντικής επαγγελματικής τους κατάρτισης στην Ελλάδα. Στο 

ίδιο μοτίβο κινούνται και οι αποφάσεις των Ελλήνων περί γάμων. Σκοπός των γονέων ήταν να 
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αποκαταστήσουν τα παιδιά τους με Έλληνες, προκειμένου να μη σβήσει η ελπίδα της επιστροφής 

στην πατρίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, ιδιαίτερο βάρος έπεφτε στις γυναίκες, καθώς εκείνες 

θεωρούνταν ότι αναπαρήγαγαν βιολογικά και πολιτισμικά μια κοινότητα. Βέβαια, αξίζει να 

αναφερθεί ότι και από την πλευρά του το Ουγγρικό κράτος έφερνε σε δυσχερή θέση τους Έλληνες, 

καθώς για πολλά χρόνια εκκρεμούσε το καθεστώς υπηκοότητας, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να μη 

διαθέτουν πλήρη δικαιώματα ούτε ως Έλληνες ούτε ως Ούγγροι (Ν. Φωκάς, 2017, σελ 27-47). 

 

 

 

 

Tizadob, παλάτι Andrassy – Κατοικία περίπου 320 

ελληνόπουλων 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Ο παιδικός σταθμός στο Balatonalmadi 

 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Το παλάτι Karolyi στο Fehervarcsurg – Κατοικία 

Ελληνόπουλων 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Το κτίριο του Ντόχανγιακρ – δεκαετία 1960 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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2.3.3. Χωριό Μπελογιάννης 

Το “Ελληνικό χωριό” ξεκίνησε να χτίζεται τον Ιούνιο του 1950, με την συμβολή των Ελλήνων 

προσφύγων, οι οποίοι με την εθελοντική του εργασία μέσα σε λίγους μήνες κατάφεραν να χτίσουν 

301 διαμερίσματα με ένα δωμάτιο, 117 διαμερίσματα με δύο δωμάτια, σχολείο, παιδικό σταθμό, 

βιβλιοθήκη, ιατρεία, εκπολιτιστικό κέντρο και δημαρχείο. Όλα τα απαραίτητα συγκροτήματα για 

την έναρξη μιας ανεξάρτητης κοινότητας. Όλα αυτά, μαζί με το δίκτυο ηλεκτρικού ύδρευσης που 

διέθετε, τα σύγχρονα σπίτια με μπάνια συνέθεταν το πιο αναπτυγμένο χωριό σε εκείνη την περιοχή. 

Με το τέλος της ανοικοδόμησης του χωριού, περίπου 1700 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε αυτό, οι 

οποίοι έπρεπε να εξασφαλιστούν και επαγγελματικά. Το 1951 ιδρύθηκε ένας βιοτεχνικός 

συνεταιρισμός για τις γυναίκες του χωριού, στον οποίο είχαν τη δυνατότητα να πλέκουν φανέλες 

και να υφαίνουν χαλιά. Ενώ, το 1952 ιδρύεται για τους άνδρες ο αγροτικός συνεταιρισμός 

“Ειρήνη”, για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Εντούτοις, λίγα χρόνια αργότερα, το 

1954, θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη η ίδρυση ενός βιοτεχνικού συνεταιρισμού, στον οποίο θα 

απασχολούνται πάνω από 1500 γυναίκες που βρίσκονταν στο χωριό. 

Όσον αφορά το όνομα του χωριό, στις αρχές ονομάστηκε Ελληνοχώρι. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, 

μετά το θάνατο του “ήρωα”, όπως τον αποκαλούσαν οι κομμουνιστές, Νίκου Μπελογιάννη, το 

χωριό πήρε το όνομά του, προς τιμήν του ίδιου. Ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν ηγετικό στέλεχος του 

ΚΚΕ, που καταδικάστηκε σε θάνατο για κατασκοπεία την περίοδο του εμφυλίου, και εκτελέστηκε 

στις 30 Μαρτίου 1952. Ένας αρκετά σπουδαίος και πολυσήμαντος φόρος τιμής σε έναν Έλληνα 

κομμουνιστή, που παρέδωσε τη ψυχή του για τα ιδεώδη του. 

Το χωριό για χρόνια κατοικούνταν μόνο από Έλληνες, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφυλάξουν 

αναλλοίωτο το ελληνικό στοιχείο. Η διδασκαλία των ελληνικών στο σχολείο, οι εθνικές εορτές και 

παραδόσεις, οι αθλητικές δραστηριότητες καθώς και η τοπική ελληνική εφημερίδα είναι μόνο 

μερικά δείγματα της προσπάθειας των προσφύγων να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυτότητα 

και τη συνοχή μεταξύ τους. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου και την ένταξη τους στην ουγγρική 

κοινωνία, η ελληνική τους ταυτότητα άρχισε να κλονίζεται με την εισροή των ουγγρικών 

στοιχείων. Οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Ούγγρων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

διττής ταυτότητας, ακόμα και στις επόμενες γενιές (Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 2017, σελ.60-

65), 
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Χτίζοντας τα σπίτια του Χωριού των Ελλήνων (όπως αποκαλούνταν πριν την μετονομασία 

του σε Μπελογιάννης) 
Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

1950 -Άποψη του Χωριού των Ελλήνων (όπως αποκαλούνταν πριν την 

μετονομασία του σε Μπελογιάννης) 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Αεροφωτογραφία του χωριού Μπελογιάννη 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 
 

Η οικοδομή της βάσης του Χωριού των Ελλήνων 

– Εθελοντική εργασία 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Εθελοντική εργασία κηπουρικής στο χωριό 

Μπελογιάννη 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Εθελοντές στο χωριό 

Μπελογιάννης 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., 

Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Κεφάλαιο 3: Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

3.1 Αντικείμενο Έρευνας 
Το τέλος του Ελληνικού εμφυλίου, σύμφωνα με τις επίσημες ιστορικές πηγές, ήρθε το έτος 1949, 

κατατάσσοντάς τον ίσως ένα από τα πιο κομβικά γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία. Ο Ελληνικός 

εμφύλιος ήταν ένα πολύπλευρο φαινόμενο, με συνέπειες σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Μα 

πάνω από όλα, ο ελληνικός εμφύλιος αποτελούσε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς σε αυτόν 

εμπλέκονταν πολίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Ν. Δεμερτζής, 2011 σελ.85-86). Από την άλλη, 

με το πέρασμα των χρόνων, θεωρήθηκε ως ένα ολικό κοινωνικό γεγονός, το οποίο αποτυπώθηκε 

στις μνήμες των ανθρώπων ως πολιτισμικό τραύμα. Η πολιτισμική κατασκευή του τραύματος 

βρίσκεται ανάμεσα στο κενό μεταξύ του γεγονότος και της αναπαράστασής του. Όταν οι 

αναπαραστάσεις αυτές σκιαγραφήσουν την κοινωνική πραγματικότητα με όλα όσα χαράχθηκαν 

στη συνείδηση και τη μνήμη των ανθρώπων και στη συνέχεια μεταβληθεί η μελλοντική τους 

ταυτότητα, τότε μπορούμε να αναφερόμαστε στη λεγόμενη “τραυματική διαδικασία” και στη 

μετατροπή του γεγονότος σε πολιτισμικό τραύμα (Ν. Δεμερτζής, 2011 σελ.85-87). 

Μέχρι το 1974 μάλιστα, από τη μία, η Omerta, ο νόμος της σιωπής, είχε καταστήσει τον εμφύλιο 

πόλεμο ως taboo, και από την άλλη, η «κουλτούρα της τρομοκρατίας», η οποία στηρίζεται στα 

ατομικά και συλλογικά τραύματα, κρατούσαν  στην αφάνεια και στη σφαίρα της λήθης το γεγονός 

του εμφυλίου πολέμου (Ρ. Β. Μπούσχοτεν, 2008, σελ. 132-134). Ως απόρροια των παραπάνω,  για 

τις δύο αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις ο Εμφύλιος πόλεμος δεν υπήρξε ποτέ. Για τη δεξιά 

ήταν “κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμος” ενάντια στους “ξενοκίνητους συμμορίτες” που ήθελαν να 

αποσπάσουν τη Μακεδονία από την Ελλάδα, ενώ για την αριστερά ήταν ένα “δεύτερο αντάρτικό” 

ενάντια στη δεύτερη κατοχή της “αμερικανοκρατίας” (Τ. Βερβενιώτη, 2008, σελ. 82-84). 

Όπως, όμως, έχει ήδη αναφερθεί, μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στην 

Ελλάδα ήταν η γεωγραφική κατανομή των αριστερών. Τραυματίες πολέμου, παιδιά και γυναίκες 

έφυγαν από την Ελλάδα, προκειμένου να βρουν καταφύγιο στις σοσιαλιστικές χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία και Σοβιετική 

Ένωση έγιναν οι χώρες υποδοχής και κατ’ επέκταση οι νέες χώρες των προσφύγων. Σε αυτές τις 

χώρες, οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες διαμόρφωσαν τη μνήμη και τη πολιτιστική τους ταυτότητα, 

ενώ η κομμουνιστική ιδεολογία συνέχιζε να παρακινεί τις πράξεις τους. 

Ενδιαφέρον, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός της μεγάλης, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, συμμετοχής 

των γυναικών στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ. Πρόκειται για γυναίκες, οι οποίες παραμέρισαν το 

αποδεκτό κοινωνικό πρότυπο της εποχής, προκειμένου να ριχτούν στη μάχη, μαζί με τους αντάρτες 

στα βουνά. Με πίστη, αφοσίωση και θάρρος έδειξαν ότι μπορούν να διαμορφώσουν ένα 

διαφορετικό πρότυπο, ένα προφίλ που βρίσκεται πολύ κοντά στο “αντρικό”. Η ιστορική αυτή 
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παραδοχή μας ωθεί στην αναζήτηση και την διερεύνηση της ορθότητάς της. Κατά πόσο δηλαδή 

ισχύει ή όχι η “προοδευτική” αυτή εικόνα της γυναίκας στην εποχή του εμφυλίου και στα χρόνια 

που έπονται αυτόν, στις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εκεί όπου οι Έλληνες 

πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών φιλοξενήθηκαν μετά τον εκπατρισμό τους. 

Εντούτοις, οι χώρες αυτές υπηρετούσαν και εφάρμοζαν τα κομμουνιστικά ιδεώδη, αυτά για τα 

οποία δηλαδή μάχονταν οι αντάρτες και οι αντάρτισσες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου. Οι κομμουνιστικές ιδεολογίες πρέσβευαν μεταξύ άλλων και την ισότητα των 

γυναικών εντός της κοινωνίας. Οι έμφυλες διακρίσεις δεν λάμβαναν χώρο, όπως μπορούμε να 

αντιληφθούμε και από το ρόλο των γυναικών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ωστόσο, επειδή 

πρόκειται για ένα ιδεολογικό αρχέτυπο και επειδή πολλές φορές η θεωρία διαφέρει από την 

πραγματικότητα, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η θέση και ο ρόλος της 

γυναίκας στις σοσιαλιστικές χώρες, να σκιαγραφηθεί το πραγματικό προφίλ των γυναικών εντός 

μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας και να διακριθεί σε έμφυλο ή ταξικό υποκείμενο. 

Παρά ταύτα, δεν είμαστε σε θέση να μελετήσουμε τις γυναίκες πρόσφυγες που εκπατρίστηκαν. Για 

το λόγο αυτό, η μελέτη της περίπτωσης της Ουγγαρίας, μιας χώρας που υποδέχθηκε και φιλοξένησε 

προσφυγικά ρεύματα από το 1948, θεωρείται σημαντική, καθώς σε αυτή δημιουργήθηκε το 

ελληνικό χωριό “Μπελογιάννης”, μετά από αίτημα του ΚΚΕ και την παροχή γης από την Ουγγρική 

κυβέρνηση στους Έλληνες πρόσφυγες. Επιπλέον, ο αριθμός των προσφύγων ήταν αρκετά μεγάλος 

για να μας δώσει όλα τα στοιχεία που μπορούμε να μελετήσουμε. 

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, ο στόχος της ερευνητικής διαδικασίας επικεντρώνεται στο ρόλο και 

τη θέση των γυναικών, όπως διαμορφώνεται μέσα από τις μνήμες τους, κυρίως στα χρόνια που 

ακολούθησαν του εμφυλίου, όντας εκπατρισμένες στο ελληνικό χωριό Μπελογιάννης, σε μια χώρα 

λαϊκής δημοκρατίας, την Ουγγαρία. Για να γίνει αυτό εφικτό, τρία επίπεδα έρευνας θα αποτελέσουν 

το βασικό κορμό της μελέτης μου. Αυτά θα είναι: ο λόγος της επίσημης-κυρίαρχης μνήμης, ο λόγος 

των μέσων επικοινωνίας της εποχής και τέλος ο λόγος της βιωμένης οπτικής των γυναικών, μέσω της 

βιογραφικής μεθόδου. 

Σε τελική ανάλυση, η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίζεται αφενός σε γραπτές πηγές και 

αφετέρου σε προφορικές αφηγήσεις. Στις γραπτές πηγές, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εφημερίδα 

των προσφύγων «Λαϊκός Αγώνας», από την οποία ανέλυσα τα κείμενα που γράφτηκαν από γυναίκες, 

καθώς και τα κείμενα που αναφέρονταν σε γυναίκες. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

η διαπίστωση της γυναικείας αρθρογραφίας, είτε με την υπογραφή είτε με τη χρήση α’ ενικού ή 

πληθυντικού αριθμού στο κείμενο του άρθρου. Η εφημερίδα εκδιδόταν από τους ίδιους τους Έλληνες 

της Ουγγαρίας από το 1950 έως το 1977. Κυκλοφορούσαν δύο φυλλάδια την εβδομάδα, κάθε 

Τετάρτη και Σάββατο, με περίπου 4 σελίδες. Ωστόσο, την πρώτη χρονιά, το 1950 δηλαδή, η 
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εφημερίδα κυκλοφορούσε και Κυριακή. Τα άρθρα που περιλάμβανε αφορούσαν τα πολιτικά νέα, τις 

εξελίξεις του κομμουνιστικού κόμματος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, νέα/ γεγονότα από την 

Ελλάδα καθώς και κάποια άρθρα πολιτισμικού/ κοινωνικού περιεχομένου. Όλα αυτά γράφονταν και 

κυκλοφορούσαν σε δύο γλώσσες, ελληνικά και σλάβικα. Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση 

αποδελτιώθηκαν τα κείμενα τις πρώτης πενταετίας (1950-1955), θεωρώντας ότι η εποχή αυτή 

συμπίπτει με την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ουγγαρία.  

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ο τόμος με τίτλο: «Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων 

(1948-2008)». Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο, ο οποίος παρουσιάζει μέσα από σύντομες 

επαγγελματικές βιογραφίες (όνομα, καταγωγή, χρονολογία άφιξης), την προσωπική αλλά και 

επαγγελματική πορεία των Ελλήνων (άνδρες και γυναίκες). Ο τόμος χωρίζεται σε δυο ενότητες, 

αφενός εκείνης που περιλαμβάνει όλους όσους έφτασαν στην Ουγγαρία σε παιδική ακόμα ηλικία, 

από το 1948 έως το 1952 και αφετέρου της δεύτερης και τρίτης γενιάς, δηλαδή των Ελλήνων που 

γεννήθηκαν στην Ουγγαρία. Στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιηθεί το πρώτο κεφάλαιο του 

συλλογικού τόμου.  

Από την άλλη, στις προφορικές αφηγήσεις χρησιμοποιήθηκε δυο βιογραφικές συνεντεύξεις. 

Πρόκειται για συνεντεύξεις που δόθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 

«Living perforce in a foreign country. The case of Greek political refugees and their descendants at 

the village Beloyannis in Hungary (1950). Contemporary memories and assessments», το οποίο έχει 

χρηματοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (πρόγραμμα μεγάλου μεγέθους τύπου Β – ΕΛΚΕ).  

Η πρώτη βιογραφική συνέντευξη δόθηκε από την κα Σοφία. Η κυρία Σοφία κατάγεται από ένα χωριό 

του νομού Πέλλας, τη Θηριόπετρα. Το 1948, σε ηλικία 9 ετών, αποχώρησε από την Ελλάδα μαζί με 

τα άλλα τρία αδέρφια της, χωρίς τη μητέρα της (τον πατέρα της τον είχε ήδη χάσει). Ο προορισμός 

τους ήταν άγνωστος μέχρι που έφτασαν στην Ουγγαρία. Εκεί η κα Σοφία εγκαταστάθηκε, πήγε 

σχολείο, σπούδασε και παντρεύτηκε τον ουγγρικής καταγωγής σύζυγό της. Η κα Σοφία διαμένει 

ακόμα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.  

Η δεύτερη βιογραφική συνέντευξη δόθηκε από τη κα Σοφία Ζ, η οποία κατάγεται από τα Γρεβενά 

και μετά από ένα μεγάλο ταξίδι και αρκετές στάσεις έφτασε στην Ουγγαρία. Στη συνέντευξή της δεν 

αναφέρεται η ηλικία της όταν έφτασε στη Βουδαπέστη. Έμεινε στο χωριό Μπελογιάννης, όπου 

γνώρισε και τον Έλληνα άνδρα της, τον οποίο πλέον έχει χάσει αλλά εκείνη συνεχίζει να ζει στη 

Βουδαπέστη. 
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3.1.2 Ερευνητικά Δεδομένα 

Στην παρούσα εργασία κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός μεθόδων 

συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν γραπτές πηγές και προφορικές αφηγήσεις.   

Πιο συγκεκριμένα: 

A. Η ελληνική εφημερίδα των προσφύγων στην Ουγγαρία, ο “Λαϊκός Αγώνας”, καθώς και 

διασωθέντα έγγραφα της Ουγγρικής κυβέρνησης και της ελληνικής κοινότητας στην 

Ουγγαρίας, αποτέλεσαν το πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας και διερεύνησης. 

B. Ο τόμος «Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-2008)», από τον 

οποίο χρησιμοποιήθηκε το πρώτο κεφάλαιο με τη  βιογραφική λίστα των Ελλήνων 

C. Η “βιογραφική προσέγγιση” ή η “βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη” δυο γυναικών 

πολιτικών προσφύγων, οι οποίες βρέθηκαν στην Ουγγαρία σε παιδική ακόμα ηλικία.  

 

 

3.1.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

Επομένως, όπως προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος των γυναικών σε μια χώρα με σοσιαλιστικό καθεστώς; 

2. Εικόνες και αναπαραστάσεις των γυναικών του εμφυλίου πολέμου, στις γραπτές πηγές και 

στην προφορική αφήγηση. 

3. Σε τελική ανάλυση, στα παραπάνω πλαίσια, ποια είναι η κυρίαρχη αντίληψη που 

διαμορφώνεται για τη γυναίκα όσον αφορά τον έμφυλο και ταξικό της ρόλο. Συνεπώς, και τις 

“πρέπουσες” πρακτικές που προβάλλονται αφενός και το βίωμα αυτών αφετέρου. 

 

3.2 Θεωρητικό πλαίσιο  

Πριν συνεχίσουμε στην ανάλυση και την εξέταση των δεδομένων, σε αυτό το σημείο θεωρείται 

σημαντική η αποσαφήνιση βασικών εννοιών διερεύνησης. 

3.2.1 Φύλο  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με την αναβίωση του κινήματος των γυναικών, οι λεγόμενες 

φεμινίστριες στράφηκαν προς μια ανθρωπολογία, η οποία αν και ήταν ήδη υποψιασμένη σε 

ζητήματα σχέσεων και εξουσίας, τώρα πλέον αναζητούσε το λόγο κυριαρχίας των ανδρών στη 

Δύση και τις ρίζες της γυναικείας υποτέλειας. Αυτή η «αναζωπύρωση» της αναζήτησης και του 

περίπλοκου διαλόγου πήρε το όνομα «φεμινιστική κριτική», στόχος της οποίας ήταν η 

ανθρωπολογική εξήγηση της ανισότητας των φύλων και η ενίσχυση της «απελευθέρωσης» των 

γυναικών. Με αφορμή αυτές τις εξηγήσεις δημιουργήθηκαν δύο ειδών προσεγγίσεις, δύο ρεύματα, 

δύο αντιλήψεις: αφενός η ανθρωπολογία των γυναικών και αφετέρου η ανθρωπολογία του φύλου.  



51 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Το κριτικό ρεύμα της «ανθρωπολογίας των γυναικών» δημιουργήθηκε το 1970, και όπως θα δούμε 

και στην πορεία οδήγησε στην αποδόμηση της έννοιας γυναικών και στο κριτικό ρεύμα της 

«ανθρωπολογίας του φύλου». Πιο συγκεκριμένα, στις πρώτες έρευνες, οι φεμινίστριες 

ανθρωπολόγοι εντόπισαν ότι το πρωταρχικό πρόβλημα της αναπαράστασης των γυναικών εκείνης 

της εποχής ήταν ο ανδροκεντρισμός του ανθρωπολογικού λόγου. Με αποτέλεσμα, οι γυναίκες να 

είναι «απούσες» ή και «αόρατες» ως υποκείμενα. Οι άνδρες ανθρωπολόγοι, που «μεσουρανούσαν» 

εκείνη την περίοδο στους δυτικούς πολιτισμούς, αδυνατούσαν να εκφράσουν τον «άφωνο» λόγο 

των γυναικών, ενώ παράλληλα, μετέφραζαν τις κοινωνικές σχέσεις, την ανισότητα και την ιεραρχία 

με βάση τη δική τους πολιτισμική εμπειρία. Επομένως, η τάση αυτή αφορούσε ένα πολύ κρίσιμο 

ζήτημα ανδροκεντρισμού που οδηγούσε στο ζήτημα της πολιτισμικής προκατάληψης. Η παραδοχή 

αυτή οδήγησε τη κοινωνική θέση της γυναίκας και τον «άφωνο» λόγο της να γίνονται αντικείμενα 

εθνογραφικής έρευνας, και κατ’ επέκταση στη δημιουργία του πρώτου κριτικού ρεύματος.  

Μέσα σε μια δεκαετία, μετά από συνεχείς αναζητήσεις και εθνογραφικές μελέτες, αμφισβητήθηκαν 

οι παραδοχές:  

a) Ότι οι γυναίκες αποτελούν οικουμενική κοινωνική θεωρία. Οι αναπαραστάσεις, οι ιδιότητες 

και οι  (βιολογικές) λειτουργίες, άρα και τα «δεδομένα της φύσης», προσδιορίζονται από 

πολιτισμικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, αλλά 

και στο εσωτερικό του ίδιου του πολιτισμού, ώστε δεν αποτελούν οικουμενικότητα. 

b) Ότι η «θέση των γυναικών» στις διάφορες κοινωνίες μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν ήταν, 

μάλιστα, λίγες οι έρευνες που ανέδειξαν ότι η «θέση της γυναίκας» πολλές φορές 

προσδιορίζεται από τη θέση της τάξης ή της ομάδας στην οποία ανήκουν στην κοινωνική 

ιεραρχία. Εντούτοις, η πρώτη απόρριψη παραδοχής φέρνει την άλλη.  

Το αδιέξοδο στην προβληματική της «ανθρωπολογίας των γυναικών» οδήγησε στη διερεύνηση των 

διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών που δημιουργούνται από τις κατά φύλου σχέσεις και κατ’ 

επέκταση στην «ανθρωπολογία του φύλου» (Ρ. Αστρινάκη, 2012, σελ. 1-  13) 

Η νέα δεκαετία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κριτικού ρεύματος, το οποίο, «κουβαλώντας» 

τις παραπάνω αμφισβητήσεις, οδηγήθηκε στην αποδόμηση της έννοιας του «φύλου». Τα βιολογικά 

δεδομένα (sex) αποσυνδέθηκαν από τις πολιτισμικές και κοινωνικές σημασιοδοτήσεις, δηλαδή από 

το «κοινωνικό φύλο» (gender). Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, αναδύθηκαν δύο προσεγγίσεις: 

 

a) Το φύλο ως πολιτισμική κατασκευή 

Η θεωρητική αυτή σήμανση έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του εγγενούς. Το φύλο ως 

κατασκευή παραπέμπει σε μια θεωρία, σε ένα μοντέλο, σε μια πολιτισμική κατηγορία που 

διαφοροποιείται μέσα στο χώρο και το χρόνο, αναλόγως τα πλαίσια που το περιβάλλουν. Αυτό 
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ακριβώς το δεδομένο αντιτίθεται στην έννοια του βιολογικού φύλου, καθώς η κατασκευή συμβάλει 

στην αποφυσικοποίηση του φύλου, το οποίο δεν αποτελεί τη βιολογική βάση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, αλλά ούτε συνιστά ένα σταθερό περιεχόμενο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία αυτή, 

η έννοια του “φύλου” έρχεται σε συνάρτηση με τον πολιτισμό, δηλαδή το ανοιχτό, δυναμικό πεδίο 

συμβολικών νοημάτων που αλληλοεπιδρούν με τη δράση. Συνεπώς, το φύλο εφαρμόζεται στη 

δράση, νοηματοδοτεί κοινωνικά αποτελέσματα και διαθέτει το χαρακτηριστικό να 

μετασχηματίζεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναφέρουμε ότι το φύλο δεν ορίζεται με βάση 

κάποια εγγενή χαρακτηριστικά ή εγγενείς ιδιότητες. Αντιθέτως, εννοιολογείται συσχετικά, ως προς 

άλλα σύμβολα, αποτελεί αγωγός πολιτιστικού νοήματος και ορίζει πολιτισμικά το υποκείμενο της 

δράσης, προσφέροντάς του μια ταυτότητα (Ε. Παπαταξιάρχης, 1992, σελ. 204-205). 

b) Το φύλο ως κοινωνική σχέση 

Η θεωρητική εννοιολόγηση του φύλου ως κοινωνική σχέση προέρχεται και αντλεί τις επιρροές του 

από ρεύματα σκέψης όπως ο μαρξισμός και ο δομισμός. Πρόκειται δηλαδή για ευρύτερες 

γνωστικές συνέπειες, αφού αναδεικνύει το φύλο ως αναλυτικό εργαλείο. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή 

τη θεωρητική σκέψη, το ανδρικό και το γυναικείο φύλο ορίζεται με όρους διαφοράς και ιεραρχίας. 

Και το “φύλο” ως έννοια είναι το κλειδί για την κατανόηση του ιεραρχικού χαρακτήρα των 

κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των μορφωμάτων της καθημερινής ζωής (Ε. Παπαταξιάρχης, 

1992, σελ. 203-204). 

 

3.2.2. Κοινωνική Τάξη  

Για τον Μαρξ, καμία κοινωνική οντότητα δεν νοείται αποκομμένη από την κοινωνία. Μάλιστα,  

αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως ένα διαιρεμένο σύνολο σε τάξεις. Από την άλλη, ο άνθρωπος 

εντός μιας κοινωνίας εξελίσσεται όσο αναπτύσσεται η υλική του δραστηριότητα, δηλαδή τι παράγει 

και πώς το παράγει. Για το λόγο αυτό, η παραγωγή είναι η βάση, σύμφωνα με την οποία 

εξελίσσονται όλες οι κοινωνικές σχέσεις. Ένας τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής αποτελείται από 

το πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής και της ιδεολογίας, για το λόγο αυτό μπορεί να καθορίζει 

την κοινωνική, πολιτική και πνευματική διαδικασία της ζωής γενικά (Μαρξ-Έγκελς 1997, σελ. 8-9). 

Από την άλλη, οι κοινωνικές τάξεις προσδιορίζονται από αυτόν τον τρόπο αλλά και τα μέσα 

παραγωγής. Ωστόσο, μέσα από την ταξική πάλη, το είδος πρακτικής που γεννιέται μέσα από τις 

αντιθέσεις, οι κοινωνίες «μεταμορφώνονται» και εξελίσσονται. Ας πάρουμε παράδειγμα την 

μετάβαση από τη δουλεία στη φεουδαρχία και από εκεί στον καπιταλισμό. Σε αυτόν 

τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της παραγωγής ανήκουν στον 

κεφαλαιούχο. Από την άλλη, ο εργαζόμενος παραχωρεί, τυπικά ελεύθερα, την εργατική του δύναμη 

σε αντάλλαγμα μισθού, με αποτέλεσμα, να δημιουργούνται σχέσεις ανταλλαγής (Μαρξ-Έγκελς 
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1997, σελ. 60-68). Σε αυτό το σημείο, αναδύεται η έννοια της «αξίας» και της «υπεραξίας». Κάθε 

εμπόρευμα διαθέτει τις παραπάνω έννοιες. Ωστόσο, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 

εμπόρευμα νοείται η εργασία του υποκειμένου. Ο χρόνος όμως εργασίας είναι ανώτερος από τον 

χρόνο που χρειάζεται ο εργάτης για να παράγει αξία ίση με το μισθό του. Εδώ, εμφανίζεται ένα 

είδος εκμετάλλευσης του χρόνου εργασίας του εργαζομένου προς όφελος του κεφαλαιούχου, που ο 

Μαρξ ονομάζει «υπεραξία». Μάλιστα, η «υπεραξία» αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται 

η εκμετάλλευση και υπάρχει μόνο στον καπιταλισμό. 

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μια καπιταλιστική κοινωνία, το υποκείμενο νοείται 

μόνο ως ταξικό, και αυτό μόνο αν και εφόσον αναπτύσσει υλική δραστηριότητα, «παράγει» έργο 

και δημιουργεί σχέσεις ανταλλαγής με τον κεφαλαιούχο του. Υπάρχει, όμως, και ένας καινούργιος 

τρόπος οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας που πραγματοποιείται μέσω του κομμουνισμού. Η 

κοινωνική συγκρότηση που οδηγεί στην πολιτική και κοινωνική ελευθερία, μέσα από την καθολική 

συμμετοχή του κοινωνικού σώματος και τη συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Έτσι, τα 

υποκείμενα, αν και παραμένουν ταξικά, είναι ενωμένα μεταξύ τους, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα 

μέσα παραγωγής και η εργασία τους, ακόμα και η «υπεραξία» τους στοχεύει στο κοινό καλό.  

Διαφορετικά, όπως ορίζει την έννοια του «κομμουνισμού» στα πρώιμα χειρόγραφά του, ο 

«κομμουνισμός» είναι το τέλος κάθε αποξένωσης και κυρίως του ανθρώπου από την ουσία, είναι το 

τέλος της ατομικής ιδιοκτησίας, το τέλος του κεφαλαίου και του χρήματος, το τέλος μια 

συγκεκριμένης εργασίας και κατά συνέπεια το τέλος του ανθρώπου από τη ζωώδη κατάσταση.  

Σε αυτήν την κοινωνία, η έννοια του «εργάτη» επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους γιατί η 

εργασία σαν κατάσταση ανήκει σε όλους και το «κεφάλαιο» αποτελεί μια καθολική δύναμη της 

κοινότητας. Γιατί, για τον Μαρξ, η σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα είναι η πιο φυσική σχέση μιας 

ανθρώπινης ύπαρξης προς μια άλλη (Μαρξ, 1975, σελ.122-126). 

 

3.3. Μεθοδολογία  

3.3.1. Ανάλυση περιεχομένου με θεματικές κατηγορίες  

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία είναι η ανάλυση περιεχομένου. Η 

ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος ελεγχόμενης και συστηματικής περιγραφής και ερμηνείας 

του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η μέθοδος έχει συνδεθεί κυρίως με την ανάλυση άρθρων 

του Τύπου, διαφημίσεων, δημόσιων ομιλιών πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί 

σε οποιονδήποτε επικοινωνιακό λόγο ή μήνυμα, όπως είναι οι συνεντεύξεις, οι προσωπικές 

επιστολές, τα ημερολόγια κ.α.  

Σύμφωνα με τον R. Weber η ανάλυση περιεχομένου είναι η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένους κανόνες για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων από την ανάλυση των γραπτών 
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κειμένων. Οι κανόνες αυτής της διαδικασίας διαφέρουν ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο και το 

υπό έρευνα θέμα (Ν. Κυριαζή, 2011, σελ 281). Από την άλλη, ο B. Berelson, ο θεμελιωτής της 

μεθόδου, την ορίζει ως την τεχνική έρευνας για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

περιγραφή του φανερού περιεχομένου επικοινωνιών και η οποία έχει ως σκοπό την ερμηνεία τους 

(M. Grawitz, 2006, σελ. 181).  

Σε αντίθεση, με την απλή ανάγνωση του κειμένου, η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει τη 

συστηματική διερεύνηση του κειμένου. Αυτό σημαίνει, ότι τα κείμενα εξετάζονται στην ολότητά 

τους, οι κατηγορίες που δημιουργούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με 

σαφήνεια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο 

ποσοτικοποιούνται. Με λίγα λόγια, λοιπόν, πρόκειται για μια τυποποιημένη μέθοδο που οδηγεί στη 

συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού και του προφορικού λόγου. Μπορεί να είναι ποιοτική 

αλλά και ποσοτική (Ν. Κυριαζή, 2011, σελ 281-282). 

Από τη στιγμή που ο ερευνητής θα αποφασίσει τα βασικά του ερευνητικά ερωτήματα και θα 

συλλέξει τα δεδομένα του, προσδιορίζει τη βασική μονάδα καταγραφής των δεδομένων. Για 

παράδειγμα, αυτή μπορεί να είναι μια λέξη, μια πρόταση, ένα θέμα, ένα πρόσωπο ή το συνολικό 

κείμενο. Εντούτοις, το στάδιο της κατηγοριοποίησης αποτελεί το βασικό κορμό της μεθόδου, το 

δεσμό ανάμεσα στο στόχο της έρευνας και των αποτελεσμάτων.  Οι κατηγορίες που 

δημιουργούνται καθορίζονται από το σκοπό της έρευνας και από το γενικό θεωρητικό της 

υπόβαθρο. Αφενός, στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου οι αρχικές κατηγορίες δεν 

μεταβάλλονται. Αφετέρου, στην ποιοτική ανάλυση τα δεδομένα αντιπαραβάλλονται με αρχικές 

κατηγορίες και αναλόγως τροποποιούνται ή και οριστικοποιούνται (Ν. Κυριαζή, 2011, σελ 287-

290). Εντούτοις, και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορίες πρέπει να παρέχουν πλήρη κάλυψη, να 

είναι αποκλειστικές δηλαδή τα στοιχεία να αντιστοιχούν σε μόνο μια κατηγορία και τέλος, να είναι 

αρμόζουσες τόσο σε σχέση με το στόχο, όσο και με το περιεχόμενο που πραγματευόμαστε (M. 

Grawitz, 2006, σελ. 198).   

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση του νοήματος του 

υλικού και κυρίως εκ μέρους του ερευνητή και λιγότερο στην καταμέτρηση. Για το λόγο αυτό, η 

ανάλυση περιεχομένου απαιτεί διαισθητική ικανότητα και φαντασία, για να αντιληφθεί ο ερευνητής 

τι είναι σημαντικό για να επιλέξει. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτείται υπομονή, πειθαρχία και ακρίβεια. 

Όλα αυτά θα συνθέσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ανάλυσης περιεχομένου (M. 

Grawitz, 2006, σελ. 219-220). 

Όσον αφορά την παρούσα εργασία, η ανάλυση περιεχομένου θα γίνει αφενός στον γραπτό λόγο και 

αφετέρου στις βιογραφικές συνεντεύξεις. Οι γραπτές πηγές προέρχονται, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει, από την εφημερίδα των Ελλήνων προσφύγων στην Ουγγαρία, τον «Λαϊκό Αγώνα», η 
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οποία κυκλοφόρησε από το 1950 έως το 1975, αλλά στην προκειμένη φάση θα αναλύσω τα φύλλα 

των πρώτων πέντε ετών. Πρόκειται για κομματική εφημερίδα, από τη στιγμή που ενημέρωνε και 

προπαγάνδιζε τους αναγνώστες της υπό το γνώμονα της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Στην 

περίπτωση της ανάλυσης των άρθρων, αφενός εστιάζω στα κείμενα που έχουν υπογράψει γυναίκες 

ή αναφέρονται στις γυναίκες, αφετέρου λαμβάνω υπόψιν μου τον έλεγχο των κειμένων πριν 

δημοσιευθούν, την λογοκρισία που τυχόν δέχονταν και κατ’ επέκταση τον προπαγανδιστικό ρόλο 

που κατείχαν ή  και τα μηνύματα που επιθυμούσαν να περάσουν. Βέβαια, υπάρχει και η 

παράμετρος ότι οι συγγραφείς που δημοσίευαν κείμενα στον «Λαϊκό Αγώνα» γνώριζαν πολύ καλά 

την πολιτική γραμμή της εφημερίδας. 

Επιπρόσθετα, στις γραπτές πηγές αναλύεται το περιεχόμενο από το πρώτο κεφάλαιο του τόμου με 

τίτλο: «Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-2008)». Το κεφάλαιο αυτό 

περιλαμβάνει μια λίστα με τους Έλληνες που έφτασαν σε παιδική ακόμα ηλικία, από το 1948 έως 

το 1952, στην Ουγγαρία και οι οποίοι πήγαν σχολείο αλλά και εργάστηκαν στη χώρα. Η ανάλυση 

επικεντρώνεται, αφενός στον αριθμό των γυναικών που κατάφεραν να μορφωθούν και να 

εργαστούν, αφετέρου στο είδος του επαγγέλματος και της επαγγελματικής ανόδου που κατάφεραν 

να πετύχουν οι γυναίκες. Όλα αυτά πάντα σε σύγκριση με τους άνδρες.  

Επιπλέον, ανάλυση περιεχομένου θα γίνει και στις προφορικές αφηγήσεις/ βιογραφικές 

συνεντεύξεις των γυναικών προσφύγων, που έφτασαν σε μικρή ηλικία στη Βουδαπέστη, της κας 

Σοφίας και της κας Σοφίας Ζ. . Πρόκειται για ανάλυση προσωπικού βιώματος, το οποίο θα αφορά 

το ταξίδι προς τη χώρα υποδοχής, την άφιξη, την εγκατάσταση και την αφομοίωση τους στην 

κοινωνία της Ουγγαρίας.  

 

 

3.3.2 Προφορική Αφήγηση / Βιογραφική συνέντευξη   

Η βιογραφία αναγνωρίζεται ως η αποκρυστάλλωση των πολλαπλών διαμεσολαβήσεων του 

κοινωνικού στο ατομικό αλλά και ως συμπύκνωση της κοινωνικά και ιστορικά συγκροτημένης 

υποκειμενικότητας. Κατά τη διάρκεια μιας βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης ο ερωτώμενος 

καλείται ενώπιον του ερευνητή να αφηγηθεί απροσχεδίαστα και μη δομημένα την ιστορία της ζωής 

του συνολικά ή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανακαλώντας στη μνήμη του προσωπικές 

εμπειρίες, βιώματα και γεγονότα, στα οποία είχε ο ίδιος προσωπική ανάμειξη. 

Η βιογραφική μέθοδος εμφανίστηκε στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η αφετηρία της μεθόδου αυτής θεωρήθηκε η έρευνα των William 

Thomas και Florian Znaniecki, “Ο Πολωνός Χωρικός στην Ευρώπη και την Αμερική”, η οποία 

πραγματευόταν τη μαζική μετανάστευση των αγροτικών πληθυσμών από την Ευρώπη στις 



56 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

βιομηχανικές μεγαλουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η 

διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους βιώθηκε από τους ίδιους τους μετανάστες η μετακίνησή 

τους. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των δύο παραπάνω αποτέλεσε το ρεύμα του Πραγματισμού, 

σύμφωνα με το οποίο η κοινωνική πραγματικότητα για να προσεγγισθεί γνωστικά, θα πρέπει να 

εξετασθεί μέσω της καθημερινής ζωής, της βιωμένης εμπειρίας και των πράξεων (Γ. Τσιώλης, 2010, 

σελ. 347-349).   

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η πιο σημαντική πρόταση για τη βιογραφική συνέντευξη δόθηκε 

από τον Γερμανό κοινωνιολόγος Fritz Schuttze, ο οποίος υποστήριξε ότι μέσω του αφηγηματικού 

τρόπου μπορούν να ανακληθούν στη μνήμη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δομές 

προσανατολισμού της πραγματικής δράσης και να αναπαραχθεί η πραγματική αλληλουχία των 

γεγονότων (Γ. Τσιώλης, 2010, σελ. 354) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση Δεδομένων 

 

4.1. Λαϊκός Αγώνας 

Η ανάλυση του προφίλ των γυναικών προσφύγων από την Ελλάδα θα γίνει μέσα από το λόγο του 

Τύπου και σε δεύτερο χρόνο από το λόγο των ίδιων των γυναικών και των βιωματικών τους εμπειριών. 

Βασικός αρωγός στη διερεύνηση του προφίλ της Ελληνίδας γυναίκας θεωρείται η εφημερίδα της 

ελληνικής κοινότητας προσφύγων στην Ουγγαρία, ο Λαϊκός Αγώνας. Πριν προχωρήσουμε στην 

αναφορά κάποιων δεδομένων για τις γυναίκες, αναμφίβολα είναι απαραίτητο να αναφερθεί η 

μακρόχρονη έκδοση της εφημερίδας αυτής και συγκεκριμένα, από το 1950 έως και το 1975. Αυτό 

μας προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης της εξέλιξης των κοινωνικών καταστάσεων και κατ’ 

επέκταση τη δυνατότητα παρατήρησης των μεταβολών στο προφίλ της Ελληνίδας γυναίκας στην 

Ουγγαρία. Τα θέματα που αναδεικνύονται στην εφημερίδα, θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν 

συνδυαστικά για τα επικείμενα συμπεράσματα. 

Στην παρούσα εργασία λοιπόν μελετήθηκαν τα πρώτα πέντε χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας 

(από το 1950 έως και το 1955, με εξαίρεση το 1951) και κατ’ επέκταση του ρόλου και του προφίλ 

των γυναικών, όπως παρουσιάζεται σε αυτήν. 

Από αυτά τα πέντε πρώτα χρόνια της έκδοσης της εφημερίδας, ο γυναικείος χαρακτήρας είναι 

αισθητός. Η παρουσία των γυναικών δε λείπει από την αρθρογραφία. Άλλοτε αρθρογραφεί και 

άλλοτε γίνονται αναφορές σε αυτήν. Παρατηρείται ότι η γυναίκα παρουσιάζεται ως μέλος των 

κομματικών οργανώσεων στην Ουγγαρία, ως φορέας της κομμουνιστικής ιδεολογίας και του 

σοσιαλισμού. Αυτό σημαίνει ότι η Ελληνίδα γυναίκα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη 

χώρα η οποία τους φιλοξενεί, παρουσιάζεται ως ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας. Αντιστοιχεί, 

ωστόσο, η συγκεκριμένη παρατήρηση στην πραγματικότητα; 

Ξεκινώντας από το 1950, θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί ότι απέχουμε μόλις δύο χρόνια από 

την άφιξη των Ελλήνων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Επιπλέον, το έτος αυτό είναι ο 

πρώτος χρόνος κυκλοφορίας της εφημερίδας. Μελετώντας, λοιπόν, τα άρθρα παρατηρείται ότι 

γίνονται αναφορές στους αγώνες των γυναικών στα βουνά αλλά και στις γυναίκες που είναι 

φυλακισμένες ακόμα στην Ελλάδα. 

(“Την παράνομη αγωνίστρια, τη μαχήτρια του Δημ. Στρατού, τη γυναίκα που 

τραγουδάει μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, αυτή που γίνεται σημαία πίστης στη 

φυλακή. Τη γυναίκα της λαϊκής επανάστασης, τεράστια δύναμη του αγώνα.”, Λ.Α, Φ. 

25, 1950) 

Επομένως, το προσωπικό βίωμα από τον εμφύλιο πόλεμο είναι ακόμα νωπό. Η αποτύπωση αυτών 

στο γραπτό λόγο θα λέγαμε ότι δεν οδηγεί τα βιώματα αυτά στη λήθη. 
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Από την άλλη, παρατηρείται έντονο το φρόνημα της συνοχής μεταξύ των γυναικών. Η μια γυναίκα 

στηρίζει την άλλη, με το δικό της προσωπικό αγώνα. 

 (“Μια σπαραχτική φωνή μες απ’ τα κάτεργα του μοναρχοφασισμού. Γυναίκες 

Eλληνίδες, γυναίκες όλου του κόσμου, απλώστε τα χέρια στα φυλακισμένα βρέφη, στα 

σκλαβωμένα νιάτα, στα βασανισμένα γεράματα”, Λ.Α Φ. 24, 1950). 

Άρα, μήπως το φύλο είναι ο συνδετικός κρίκος και η δύναμη που αντλούν για τον αγώνα τους; Και 

μήπως το φρόνημα της συνοχής εμφανίζεται τόσο έντονα εξαιτίας του προσωπικού βιώματος κατά 

τη διάρκεια του εμφυλίου και της κομμουνιστικής ιδεολογίας, το οποίο είναι ακόμα χρονικά 

πρόσφατο; Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μαζί όμως με αυτά, θεωρείται απαραίτητο 

να εξηγηθεί η ένταση του πολιτικού φρονήματος που εμφανίζεται στα άρθρα. Οι γυναίκες 

παρουσιάζονται με έντονο πόθο για εργασία και μόρφωση, προκειμένου να “τιμήσουν” το ΚΚΕ. 

 (“Οι εργαζόμενοί μας “Κάνουν γλέντι τη δουλειά όπως είχανε τη μάχη”. Η άμιλλα 

κίνητρο για ανώτερη επίδοση στη δουλειά και τη μόρφωση. Θα τιμήσω το ΚΚΕ με 

μεγαλύτερη επίδοση στη δουλειά και τη μόρφωση”, Λ.Α, Φ. 24, 1950) 

Το 1952 ο μέσος όρος άρθρων που υπογράφονται από γυναίκες ή αναφέρονται στις γυναίκες είναι 

τρία άρθρα περίπου ανά φυλλάδιο. Στο σημείο αυτό, αναφέρεται ο αριθμός των άρθρων καθώς τα 

επόμενα χρόνια παρατηρείται μια πτώση (ίσως η παρατήρηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τις 

ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες στο αναφερόμενο έτος). Ως επί το πλείστο, υπογράφουν γυναίκες σε 

αυτά τα άρθρα. Γυναίκες, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στις κομματικές οργανώσεις και στα 

κομματικά συμβούλια. Αν και στις περισσότερες φορές, είτε δεν υπογράφουν καθόλου, είτε 

υπογράφουν μόνο με τα αρχικά τους, συμπεραίνεται την ταυτότητα του αρθρογράφου από τη χρήση 

α’ πληθυντικού προσώπου, ενώ είναι ελάχιστες οι φορές που άνδρας επιμελείται το άρθρο για τις 

γυναίκες. Ομολογουμένως, αυτό είναι ένα μοτίβο που παρατηρείται και στα επόμενη έτη 

κυκλοφορίας της εφημερίδας. Εύλογα, λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η  γυναίκα έχει λόγο 

στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Γράφει, εκφράζεται και ακούγεται η φωνή της μέσω του 

γραπτού λόγου. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την ελευθερία και τις αντιδράσεις 

γύρω από αυτήν την έκφραση λόγου. Η γυναίκα διαθέτει την ελευθερία, το δικαίωμα να ακούγεται 

μόνο για θέματα που αφορούν την κομματική ιδεολογία και τις νόρμες που τις επιβάλλει ο 

κομμουνισμός ή αυτό δικαίωμα επεκτείνεται σε όλους τους τομείς; 

Όσον αφορά το πρότυπο και το προφίλ της Ελληνίδας θα λέγαμε ότι έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. 

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν οι Ελληνίδες ακολουθούν την κομμουνιστική νόρμα, τις αρχές και τις 

υποχρεώσεις που τους ορίζει. 

(“Υποσχόμαστε στο κόμμα μας πώς θα δουλέψουμε δραστήρια επίμονα κι 

ακούραστα, Ελληνίδες και  Σλαβομακεδόνισες, για να συμβάλουμε στη γρήγορη 

ανασυγκρότηση των Κομματικών οργανώσεων στην 'Ελλάδα...”, Λ.Α, Φ. 111, 1952, 
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“Πρέπει οι κομματικές οργανώσεις να φροντίζουν για τον τρόπο με τον όποιο τα 

μέλη και τα δόκιμα μέλη του Κόμματος αυτομορφώνονται, πώς μελετούν το 

Μαρξισμό/ Λενινισμό. Πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για το ποια είναι ή πηγή 

των επιτυχιών τους, η αιτία των τυχόν αποτυχιών τους και των οπισθοδρομήσεων. 

Πρέπει να ενδιαφέρονται για τις ανησυχίες και την ψυχαγωγία τους και μέσω αυτού 

του ενδιαφέροντος να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους. Πρέπει να ξέρουν τα 

λάθη τους, τα προσόντα τους, ολόκληρο τον άνθρωπο. Οι κομμουνιστές πρέπει να 

διακρίνονται για την αγάπη τους στον άνθρωπο και την φροντίδα γι’ αυτόν. Η 

ψυχρότητα, η πολύ σκληρή καταδίκη και των μικρότερων λαθών δεν είναι 

κομμουνιστικές μέθοδοι.. Πρέπει στα κομματικά μέλη να γίνεται καλής ποιότητας 

κριτική, μα κριτική με ζεστή καρδιά. Οι καθοδηγητές πρέπει να στέκονται δίπλα 

στα μέλη τους όταν χρειάζονται την υποστήριξή τους. Πρέπει να τα ενθαρρύνουν 

για ακόμα καλύτερη δουλειά όταν έχουν σημειώσει επιτυχίες. Πρέπει να 

αναπτύσσουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα των κομμουνιστών.”, Λ.Α, Φ. 177, 1952  

”Είμαι πρόθυμη, είπε η συντρόφισσα Αναστασία, να διαθέτω 2 ώρες κάθε εβδομάδα, 

για να μάθω πιο πολλά γράμματα, χωρίς αυτό να πει πώς δε θα παρακολουθώ και 

τ ’άλλα μαθήματα»”, Λ.Α, Φ.118, 952, σελ. 3 

“Στην άμιλλα για τίς τελικές εξετάσεις στο όνομα του ήρωα Μπελογιάννη ρίχτηκα 

με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πείσμα στο διάβασμα. Σκέφτηκα πώς για να 

τιμήσω και εγώ καλύτερα την ηρωική του μνήμη πρέπει οπωσδήποτε να βγω άριστη. 

Άρχισα λοιπόν πιο εντατική μελέτη. Προετοιμαζόμουνα για τίς εξετάσεις κάνοντας 

επαναλήψεις σ’ όλα τα μαθήματα. Δεν έλειπα καμμιά φορά απ' την απογευματινή 

μελέτη και επεξεργασία των μαθημάτων. Είναι αλήθεια πώς κουράστηκα πολύ. 

Όμως πέτυχα αυτό πού ήθελα. Βγήκα άριστη. Έμαθα πολύ καλά τη μαγυάρικη 

γλώσσα και υπόσχομαι πώς πάντα θα είμαι άριστη. Πάντα πρώτη στο σχολείο, στη 

μόρφωση.”, Λ.Α, Φ. 119, 1952, σελ. 2). 

Ποια είναι όμως η κομμουνιστική νόρμα και ιδεολογία που πρέπει οι γυναίκες να ακολουθούν; 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα όσα αναφέρονται στα άρθρα, οι γυναίκες πρέπει να διακατέχονται από 

εργατικότητα, να αφιερώνουν χρόνο στη μόρφωση και στην εξειδίκευσή τους, να δείχνουν ζήλο για 

τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα και κατ’ επέκταση να παρουσιάζουν μια εξέλιξη και πρόοδο σε 

όλα τα παραπάνω. Αν τυχόν κάτι από αυτά απουσιάζει, τότε θεωρείται αδυναμία. 

 (“'Ορισμένες χάνουν την πρώτη ώρα τού μαθήματος ενώ μπορούσαν να το  

αποφύγουν αυτό παίρνοντας τα βιβλία τους στο εργοστάσιο για να μην αναγκάζονται 

να γυρνούν πίσω στην  κοινότητα και χάνουν χρόνο.”,  

“… χάνουν καιρό και με το χασομέρι πάνω κάτω χάνουν την πρώτη ώρα..”,  

“Η αίθουσα μοιάζει σωστή χάβρα. Όλες μαζί μιλούν, όταν ρωτά ο δάσκαλος και δεν 

αφήνουν την μαθήτρια που εξετάζεται…”, Λ.Α, Φ. 107, 1952, σελ. 3 

Αδυναμία των συνελεύσεων αυτών ήταν το ότι η συμμετοχή των γυναικών μας σ’ 

αυτές ήταν πολύ μικρή. Το γεγονός αυτό δεν είναι, τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα τής 

αδύνατης δουλειάς μας στις γυναίκες με αποτέλεσμα εδώ και αρκετό καιρό, πολλές 
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γυναίκες, να μη δείχνουν ενδιαφέρον για τη ζωή και τα προβλήματα τής οργάνωσης, 

να αδιαφορούν για την πολιτική ενημέρωση και αυτομόρφωση τους και στον τομέα 

τής καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων όχι μονάχα να μη βοηθούν, μα να 

στέκονται, πολλές, το κακό παράδειγμα.”, Λ.Α, Φ.654, 1954, σελ. 1). 

Το βασικό όμως ερώτημα που αναδύεται είναι αν τα χαρακτηριστικά αυτά επιβάλλονται, και αν ναι, 

σε ποιο βαθμό. Ή αν πρόκειται για δραστηριότητες που προέρχονται από προσωπική ανάγκη και 

επιθυμία.  Όλα τα παραπάνω, μας συνθέτουν ένα ταξικό προφίλ, ένα ταξικό υποκείμενο. Η γυναίκα 

στο κομμουνιστικό καθεστώς της Ουγγαρίας είναι υποχρεωμένη να προσφέρει στην παραγωγή. 

Εντούτοις, πρέπει να συνθέσουμε το προφίλ της γυναίκας, το οποίο θα συνδέει το Λόγο του Τύπου 

με  τις προσωπικές διηγήσεις από τα βιώματα των γυναικών. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις 

αναφορές στο Λαϊκό Αγώνα, οι γυναίκες διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα στην εργασία και στην 

εκπαίδευση με τους άνδρες, κάτι το οποίο απαλείφει την έμφυλη διάκριση. 

Από την άλλη, ένα πολύ βασικό, έμφυλο θα λέγαμε, χαρακτηριστικό της γυναίκας που αναδύεται 

είναι ο ρόλος της μητέρας. Εντούτοις, αυτός έχει μετατραπεί σε καθήκον, καθώς πολλές γυναίκες 

εργάζονται ως “μητέρες”. Εκείνες έχουν την υποχρέωση να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά, θεωρούνται 

ο αρωγός της μόρφωσης και της πολιτισμικής ανάπτυξης των παιδιών. Η μάνα γίνεται “εργαζόμενη 

μητέρα”. Και τα εκ φύσεως μητρικά χαρακτηριστικά λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας. Γι’ 

αυτό και η κοινωνία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, τη φροντίζει δίνοντάς της οικονομική 

υποστήριξη. Άρα, μήπως η γυναίκα είναι όντως ένα ταξικό υποκείμενο;  

(Το Κόμμα των Ούγγρων Εργαζομένων και ή κυβέρνηση βοηθούν συστηματικά τις 

εργαζόμενες γυναίκες. Ό νόμος προστατεύει τις μητέρες και τα παιδιά. 'Ύστερα από 

πρόταση τής MNDSz το Υπουργικό συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας ψήφισε 

νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι μητέρες με πολλά παιδιά θα παρασημοφορούνται και 

θα παίρνουν βραβεία.”, Λ.Α, Φ. 113, 1952, σελ. 1 

“Πολλές μάνες υποτιμούσαν τη δουλειά τους. Έβλεπαν τον εαυτόν τους σαν 

καθαρίστριες και δεν βοηθούσαν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Έτσι δεν 

φρόντιζαν να βοηθούν τα παιδιά, να τα μαθαίνουν να αγαπούν τη δουλειά, να 

σέβονται το περιβάλλον που ζουν, γενικά να βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν καλές 

συνήθειες. Π.χ., στους σταθμούς …. και …... με κορίτσια τής 7ης τάξης σέ ηλικία 14-

15 χρονών που δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο εκτός απ’  τα μαθήματά τους. Οι 

μάνες δεν βοήθησαν τα κορίτσια αυτά να αγαπήσουν την τάξη και τη νοικοκυροσύνη, 

μα αποτέλεσμα να μην ξέρουν να πιάσουν το βελόνι, yα μην μπορούν να ταχτοποιούν 

τα πράγματα τής ατομικής τους χρήσης και να τα περιμένουν όλα απ’ τίς μάνες. Αυτό 

δεν διαπαιδαγωγεί τα παιδιά. Τα μαθαίνει να τα περιμένουν όλα έτοιμα.”, Λ.Α, Φ.117, 

1952, σελ.1  

“Ή φιλολογική μας ώρα είχε εξαιρετική επιτυχία και μάς έδωσε τη δυνατότητα να 

γνωρίσουμε πιο καλά το μεγάλο μας ποιητή πού με τα ποιήματά του και τα τραγούδια 

του στάθηκε στο πλευρό του πολυβασανισμένου λαού μας στον αγώνα του για μια 
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λεύτερη, ανεξάρτητη και ειρηνική Ελλάδα. Τέτοιες φιλολογικές ώρες πού πλουτίζουν 

τις γνώσεις μας, που μας φέρνουν πια κοντά στα λαό μας, πρέπει ταχτικά να κάνουμε 

στο σταθμό μας όλες οι τάξεις με τη βοήθεια τής πιο γέρικης οργάνωσης και των 

δασκάλων μας”, Λ.Α, Φ. 251, 1953, σελ. 1) 

Επιπλέον, όπως μπορούμε να εντοπίσουμε στο παραπάνω απόσπασμα, διακρίνουμε και όλα όσα 

εντάσσονται στη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών. Μεταξύ αυτών είναι η νοικοκυροσύνη ή το 

πλέξιμο, τα οποία ομολογουμένως διαθέτουν έναν γυναικείο πρόσημο. 

Τα ίδια ερωτήματα αιωρούνται και στα επόμενη έτη. Αν και, η εμφάνιση του γυναικείου χαρακτήρα 

στα άρθρα του Λαϊκού Αγώνα είναι πλέον περιορισμένη. Παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν το προφίλ της γυναίκας παραμένουν ίδια. Η γυναίκα ακολουθεί την κομμουνιστική νόρμα, 

η οποία της προσδίδει το καθήκον της εργασίας, της επιμόρφωσης και της προόδου. Η γυναίκα 

παραμένει αγωνίστρια, όπως τότε στα βουνά της Ελλάδας, και αυτή τη φορά αγωνίζεται για να 

διαμορφώσει το προφίλ που της προστάζει η ιδεολογία του κομμουνισμού, αγωνίζεται για να 

προοδεύσει και να διαπρέψει. Ωστόσο, οι μνήμες από τους αγώνες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου παραμένουν ακόμα ζωντανές. Στοιχείο που μας επιτρέπει να εξετάσουμε τη μεταβίβαση ή 

τη λήθη των βιωμάτων από εκείνα τα χρόνια, κατά το πέρασμα των χρόνων. 

(“Γι’ αυτό δά πρέπει με μεγαλύτερη ακόμα όρεξη να δουλέψουμε και στο μέλλον έτσι 

που να πάρουμε όλη εκείνη τη βοήθεια πού μπορεί να μάς δώσει ή ΝΤΙΣ για την 

αγωνιστική μας διαπαιδαγώγηση, για την μόρφωσή μας, για την ανάπτυξη του 

πολιτικού-ιδεολογικού και εκπολιτιστικού μας επιπέδου.”, Λ.Α, Φ.149, 1952. Σελ.1  

“Το αγαπημένο μας τραγούδι, πού ξεπηδούσε μέσα απ’  την ψυχή μας τις δύσκολες 

μέρες πού περάσαμε άλλη στο Γράμμο, άλλη στο Βίτσι, σ’ όλα τα βουνά τής 'Ελλάδας, 

τις ένδοξες μέρες του Δ.Σ.Ε., φτερούγισε και πάλι μέσα απ’ τις καρδιές μας, κι 

αντήχησε τροπαιοφόρο”,  

“Φέτος με τις φούριες πού έχουμε και με τις δυσκολίες, θα περάσουν οι γιορτές χωρίς 

να τις καταλάβουμε. Μα μη νομίσετε πώς δεν γιορτάζουμε και εμείς. Κάθε απόγευμα 

σα γυρνάμε απ’ τη δουλειά είναι για μας μια χαρούμενη γιορτή. Γιορτάζουμε μια νέα 

μας νίκη στη πάλη μας με τις δυσκολίες.”, Λ.Α, Φ. 256, 1953, σελ. 2) 

Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, μπορούμε να συνθέσουμε σε πρώτη φάση το προφίλ της Ελληνίδας 

γυναίκας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Παρατηρείται η ταξική προβολή της γυναίκας. Η 

γυναίκα λειτουργεί ως ταξικό φύλο και υποκείμενο μέσα στην κοινωνία, καθώς καθήκον και 

υποχρέωση της είναι η εργασία και η μορφωτική πρόοδος. Πρόκειται για αξίες που επιβάλλονται από 

την κομμουνιστική ιδεολογία, και αυτό είναι εμφανές στα φύλλα του Λαϊκού Αγώνα. Επιπλέον, η 

γυναίκα εργάζεται σε βιομηχανίες και σε επαγγέλματα που απαιτείται η χειρωνακτική εργασία. 

Αναμφίβολα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι έχει εισχωρήσει στα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. Και κατ’ 

επέκταση, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι δεν υφίσταται και η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων.  
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Άρα, μήπως παραγνωρίζεται η ιδιότητα του φύλου και στη συγκεκριμένη περίπτωση του γυναικείου 

φύλου; 

Από την άλλη, η γυναίκα φαίνεται να κατέχει τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου, της 

συμμετοχής στα κοινά και της μόρφωσης. Αν το πάρουμε από την αρχή, εντοπίζουμε μια 

“απελευθέρωση” της γυναίκας εντός της κοινωνίας. Ωστόσο είναι σημαντικό να οριστεί η έννοια της 

απελευθέρωσης, καθώς μέσα από τα φύλλα του Λαϊκού Αγώνα εντοπίζεται μια απελευθέρωση της 

γυναίκας στην κοινωνία, χωρίς όμως να θίγεται η απελευθέρωση της ως φύλο. Υπάρχει έμφυλη 

απελευθέρωση; Διότι η γυναίκα, εκτός από εργαζόμενη και συντρόφισσα, είναι και μητέρα, 

νοικοκυρά και σύζυγος. Ποια είναι λοιπόν τα δικαιώματά της σε αυτούς τους τομείς. Σίγουρα ο 

Λαϊκός Αγώνας, δεν μας δίνει απάντηση, από τη στιγμή που δε γίνονται αναφορές σε αυτούς τους 

ρόλους. 

Απόρροια λοιπόν όλων των παραπάνω είναι η διαμόρφωση ενός γυναικείου προφίλ και προτύπου. 

Ενός προφίλ που διαμορφώνεται σύμφωνα με την κομμουνιστική ιδεολογία. Η γυναίκα 

αντιμετωπίζεται στην εργασία και τη μόρφωση ισότιμα με τον άνδρα. Επομένως, απαλείφεται 

οποιαδήποτε διάκριση. Επιπλέον, η κοινωνία σέβεται και τιμά το ρόλο της γυναίκας ως μητέρα, αλλά 

με τρόπο ώστε τα “μητρικά” εκ φύσεως χαρακτηριστικά να λειτουργούν προς όφελος της 

διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Αναμφίβολα, λοιπόν, συγκεντρώνουμε στοιχεία, τα οποία 

καθιστούν τη γυναίκα ταξικό υποκείμενο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Βιογραφικά στοιχεία 

Εν συνέχεια της ανάλυσης του προφίλ των γυναικών, θα μελετήσουμε την εκπαιδευτική πορεία και 

την επαγγελματική σταδιοδρομία των Ελληνίδων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, από τη 

χρονολογία της άφιξης τους, το 1948. Σε αυτό, αρχικά,  θα μας βοηθήσει η λίστα ονομάτων και 



63 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

βιογραφικών στοιχείων που υπάρχει στη “Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-

2008)”. Η καταγραφή των γυναικών και η μελέτη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας θα μας 

επιτρέψει να εντοπίσουμε την πραγματική της θέση στην κοινωνία της Ουγγαρίας. Μια κοινωνία, 

την οποία πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι θεωρούνταν ιδεολογικά ιδανική, από τη στιγμή που 

εκπροσωπούσε όλα τα κομμουνιστικά πιστεύω. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια από τις πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν από τη νεοσύστατη 

“Κυβέρνηση του Βουνού”  ήταν η αποστολή παιδιών σε φιλικά λαϊκόδημοκρατικά καθεστώτα. Μια 

απόφαση που έγινε πραγματικότητα τον Απρίλιο του 1948. Τότε ξεκίνησαν το αναπάντεχο αυτό 

ταξίδι. Αρχικός προορισμός η Τσεχοσλοβακία με άλλες χώρες, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, να 

έρχονται επόμενες. Περίπου 25.000 προσφυγόπουλα ξεκίνησαν ένα ταξίδι με άγνωστη ημερομηνία 

επιστροφής. 

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Γραμματείας του Εθνικού Κέντρου Ουγγαρίας, στις 7 Απριλίου 

δέχθηκαν τα πρώτα ελληνόπουλα με μερικούς ενήλικες. Μέχρι τις 9 Απριλίου είχαν καταφθάσει στην 

Ουγγαρία περίπου 1.000 ελληνόπουλα. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε, σύμφωνα με 

επίσημο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Απριλίου 1948, τον ακριβή αριθμό αγοριών 

και κοριτσιών που έφθασαν στην Ουγγαρία, καθώς και τις ηλικίες αυτών. Η λεπτομέρεια αυτή θα 

μας βοηθήσει στην πορεία να διαπιστώσουμε τους πραγματικούς αριθμούς γυναικών που κατάφεραν 

να εξελιχθούν επαγγελματικά και κατ’ επέκταση να δώσουμε απάντηση στο βασικό μας ερώτημα. Οι 

γυναίκες θεωρούνταν, από την κοινωνία που πρέσβευε τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, ένα ταξικό ή ένα 

έμφυλο υποκείμενο; Είχε ευκαιρίες εξέλιξης ή η θέση της βρίσκονταν στο νοικοκυριό; 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το έγγραφο αυτό ο συνολικός αριθμός μαζί με τους συνοδούς ανέρχεται στα 

2211 άτομα. Ενώ, η κατανομή σύμφωνα με την ηλικιακή κατηγορία έχεις ως εξής: 

0 – 1 ετών  5 

1 – 5 ετών  284 

6 – 13 ετών  819 αγόρια  748 κορίτσια 

14 – 18 ετών  179 αγόρια 141 κορίτσια   

άνω των 19 ετών  1 άντρας 34 γυναίκες 

Από τα παραπάνω στοιχεία, αντιλαμβανόμαστε ότι τα κορίτσια που κατέφθασαν στην Ουγγαρία τον 

Απρίλιο του 1948 ήταν λιγότερα, συγκριτικά με τα αγόρια. Ενώ, οι ηλικιακές ομάδες διακρίνονταν 

σε 5. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν στη διεξαγωγή των επόμενων συμπερασμάτων. 

Επόμενο βήμα και στόχος της Ουγγρικής κοινωνίας ήταν αφενός η τοποθέτηση των παιδιών αυτών 

αρχικά σε ελληνικούς παιδικούς σταθμούς και στη συνέχεια στο Ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και αφετέρου η τοποθέτηση των συνοδών στα νοσοκομεία ή στους παιδικούς σταθμούς. Το 

ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι να εντοπίσουμε πόσες γυναίκες κατάφεραν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους αλλά και πόσες γυναίκες διέπρεψαν σε επαγγελματικό επίπεδο. 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τη “Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-2008)” 43 

γυναίκες σημείωσαν πρόοδο σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι ο 

αριθμός των ανδρών που προόδευσαν επαγγελματικά ανέρχονταν στους 90 και ο σχετικός πίνακας 

παρατίθεται παρακάτω. Πρόκειται για μια σημαντική αριθμητική διαφορά, η οποία στην πορεία 

μπορεί να θεωρηθεί κομβική.   

Πιο αναλυτικά, θα παραθέσουμε τη λίστα των γυναικών αυτών και κάποια από τα βιογραφικά τους 

στοιχεία. 

Ακριτίδου 

Σοφία 

Άφιξη 1948 

(10 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστημίου 

Δασκάλα 

Ρωσικών και 

Ιστορίας 

Ξεναγός 2003 – 2006 

μέλος 

Αυτοδιοίκησης 

Ελλήνων 

Ουγγαρίας 

Αργυροπούλου 

Άννα 

Άφιξη 1948 

(33 χρ.) 

Απόφοιτη 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας - 

Ελλάδα 

Επιμόρφωση 

Ελλήνων 

εκπαιδευτών + 

Δασκάλα σε 

ελλ. Παιδικούς 

σταθμούς 

Ξεναγός 1950 

προϊσταμένη 

και καθηγήτρια 

στο ελλ. 

Σχολείο 

Θηλέων 

“Ηλέκτρα” 

Μπαμπανάση 

Ευτέρπη 

Άφιξη 1948 

(9 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστήμιου 

(2 πτυχία) 

1964 – Γενικός 

Ιατρός 

1970 – Ειδικός 

Αναισθησιολόγ

ος και 

Εντατικολόγος 

Συνεργασία με 

το Ινστιτούτο 

Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής 

Επιμόρφωσης 

Διάκριση 

“Άριστος 

Εργαζόμενος” 

Μπακιρτζή 

Αρετή 

Άφιξη 1948 

(14 χρ.) - 

Συνοδός 42 

παιδιών 

Ελληνικό 

πτυχίο 

δασκάλας 

1960 – Πτυχίο 

νηπιαγωγού 

Δασκάλα σε 

ελληνικά 

σχολεία 

Νηπιαγωγός σε 

ουγγρικό 

νηπιαγωγείο 

και 

νηπιαγωγείο 

“ελλ. 

κοινοβίου” 

 Ξεναγός Επιμόρφωση 

παράλληλη - 

Πρόγραμμα 

Φιλοσοφίας 

Νυκτερινού 

Πανεπιστημίου 

Μαρξισμού – 

Λενισμού 

 

Τσαρούχα 

Βαγγελιώ 

Άφιξη 1949 

(9 χρ.) 

Απόφοιτη 

Τμήματος Ελλ. 

Φιλολογίας και 

Ιστορίας – 

Πανεπιστήμιο 

Ιδρύτρια έδρας 

Ελλ. Γλώσσας 

και 

Φιλολογίας+ 

Καθηγήτρια 

Αντιπρόεδρος 

αυτοδιοίκησης 

Ελλήνων 

Ουγγαρίας + 

Συντάκτρια 

στο ελλ. 

Περιοδικό 

“Καφενείο” + 

2004 – ίδρυση 

12τάξιου 

2003 – 

Βραβείο “Για 

τις 

μειονότητες” 

 

+ 

 

Δημοσιεύσεις 



65 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Συμπληρωματι

κού Σχολείου 

Ελληνικών + 

από 1995 

μέλος 

Επιτροπής 

Μειονοτικής 

Εκπαίδευσης 

του 

Υπουργείου 

Παιδείας 

Csikos 

Laszlone 

Άφιξη 1949 

(5 χρ.) 

Απόφοιτη από 

Ανώτερη 

Παιδαγωγική 

Σχολή 

Διοικητικός 

υπάλληλος στο 

Εθνικό 

Ταμιευτήριο + 

1974 – 

Καθηγήτρια 

ανωτέρας α’ 

βάθμιας 

εκπαίδευσης 

στην Ουγγρική 

και Ρωσική 

Γλώσσα 

Εποπτεύουσα 

καθηγήτρια 

πειραματικής 

διδασκαλίας 

και επικεφαλής 

του 

επιστημονικού 

συλλόγου 

διδασκόντων 

1986 - 

Δίπλωμα 

Άριστου 

Εκπαιδευτικού 

Λειτουργού + 

1994 - 

Αναμνηστικό 

μετάλλιο 

ευδόκιμης 

Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας 

Δελεγραμμάτικ

α Κούλα 

Άφιξη 1950 

(37 χρ.) - μαζί 

με τα παιδιά 

της για να βρει 

το σύζυγό της 

Μέλος της 

Εθν. 

Αντίστασης 

Διευθύντρια 

του 

οικοτροφείου 

“Μίρκα” 

Εισηγήτρια 

στα θερινά 

φροντίστηρια 

επιμόρφωσης 

Ελλήνων 

εκπαιδευτικών 

Μέλος στην 

Εταιρεία 

Μελετών + στο 

Ινστιτούτο 

Μαθηματικών 

Δημητρίου 

Χρυσούλα 

Άφιξη 1948 

(8 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστημίου 

Ιατρικών 

Επιστημών 

Πτυχίου 

Παιδιάτρου 

Εργασία και 

ως 

οικογενειακή 

γιατρός 

 

Έλλη Αλεξίου      

Φαρμάκη 

Αγάπη 

Άφιξη 1948 

(23 χρ.) 

Επικεφαλής 

ομάδας 

παιδιών 

Πτυχίο 

δασκάλας 

Από 1965 

εργασία στην 

Επιχείρηση 

Χειροτεχνίας 

1987 - 

Επαναπατρισμ

ός 

Χατζημιχαήλ 

Άννα 

Άφιξη 1948 

(20 χρ.) 

Καθοδηγήτρια 

στους Ελλ. 

Παιδικούς 

σταθμούς 

Πτυχίο 

Οικονομολόγο

υ 

Στέλεχος 

Οικονομικού 

προγραμματισ

μού 

Διακρίσεις από 

Υπουργείο 

Βαριάς 

Βιομηχανίας + 

Αριστείο 

Εθνικής 

Άμυνας 

Horvath 

Robetne 

Άφιξη 1951 

(1 χρ.) 

Απόφοιτη 

τμήματος 

Πτυχίο 

Μηχανολόγος 

Υπεύθυνη 

εργαστηρίου 

Θέση 

συμβούλου 
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Ασθενών 

Ρευμάτων της 

Αν. Σχολής 

Ηλεκτρολογίας 

μηχανικός – 

όργανα και 

αυτοματισμοί 

στην Αν. Σχολή 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

της Αν. 

Τεχνικής 

Σχολής 

Οικονόμου 

Αλίκη 

Άφιξη 1949 

(9 χρ.) 

Απόφοιτη 

Τμήματος 

Κεραμικής 

Πτυχίο 

Κεραμιστή 

Δημιουργική 

απασχόληση 

στην κεραμική 

 

Οικονόμου 

Ελένη 

Άφιξη 1949 

(7 χρ.) 

Απόφοιτη 

διετούς σχολής 

Κατάρτισης 

Βοηθών 

Φαρμακείου 

+Σχολής 

Γεωργικών 

Επιστημών 

Πτυχίο βοηθού 

φαρμακοπειού 

+ Γεωπόνου 

Εργασία σε 

γεωπονικά 

εργαστήρια 

Βραβείο 

Αφοσίωσης 

Οικονόμου 

Ειρήνη 

Άφιξη 1949 

(5 χρ.) 

Απόφοιτη 

τμήματος 

τεχνολογίας 

τροφίμων Αν. 

Σχολής 

Βιομηχανίας 

Τροφίμων 

Πτυχίο 

Μηχανικού 

Τροφίμων + 

Μεταπτυχιακο

ύ 

Εργασία 

Κονσερβοποιία  

- 

Οπωροκηπευτι

κών – 

Ζωεμπορική - 

Κρεατοπαραγω

γική 

 

Ηλίου 

Αντιγόνη 

Άφιξη 1948 

(14 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστημίου 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Καρλ Μαρξ 

Πτυχίο 

Οικονομολόγο

υ 

Εξειδίκευση 

στη 

Χρηματοοικον

ομική 

Τομεάρχης 

Κατσιμπάρη 

Σταματία 

Άφιξη 1949 

(10 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστημίου 

Ιατρικών 

Επιστημών 

Γιατρός – 1970 

πτυχίο Ειδική 

Παθολόγος 

Καθήκοντα 

επαγγελματική

ς Ιατρικής – 

Ελεγκτής 

γιατρός 

Εξετάσεις 

ειδικότητας 

στην Ιατρική 

Εργασία 

Kalcseva 

Szlava 

Άφιξη 1948 

(11 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστήμιου 

Ιατρικών 

Επιστημών 

Πτυχίο Γενική 

Ιατρός 

Ειδικότητα – 

Εσωτερική 

Παθολογία 

Βραβείο – 

40ετή 

προσφορά – 

από Υπ. Υγείας 

Καλτσάκου 

Χρυσούλα 

Άφιξη 1948 

(9 χρ.) 

Απόφοιτη 

Ανωτέρας 

Σχολής 

Κηποτεχνίας 

+Αμπελουργία

ς 

Πτυχίο 

Κηποτεχνίας 

1965 – μελέτη 

διαμόρφωση 

περιβάλλοντος 

εργασιών 

κατασκευής 

Διεύθυνση 

εργασιών 

κατασκευής 
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Κάντζου 

Φωτεινή 

Άφιξη 1948 

(9 χρ.) 

Πτυχίο 

Καθηγητή 

Ιστορίας Μ. 

Εκπ + 

Αρχαιολόγου 

Εργασία σε 

τμήμα 

απογευματινής 

μελέτης 

1980 – 

Εργασία στην 

Ελλάδα 

 

Καπαρέλη 

Θεανώ 

Άφιξη 1949 

(22 χρ.) - 

εργασία σε 

ελλ. Παιδικούς 

σταθμούς 

Παρακολούθη

ση θερινών 

φροντιστηρίων 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

δασκάλας + 

Ελλ. 

Φιλολογίας 

Διδασκαλία 

ελληνικών σε 

ελληνόπουλα + 

ουγγαρόπουλα 

 

Κάρναβα 

Ευτυχία 

Άφιξη 1948 

(19 χρ.) 

Συνοδός 8 

παιδιών 

Φροντιστήρια 

επιμόρφωσης 

Πτυχίο 

Δασκάλας + 

νηπιαγωγού 

Διδασκαλία 

ελλ. Γλώσσας 

σε νηπιαγωγεία 

+ δημοτικά 

 

Κέκε Δήμητρα Άφιξη 1950 

(15 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεπιστημίου 

Ιατρικών 

Επιστημών 

Πτυχίο Ιατρού Επιμελήτρια α’  

Κοτσίδου Άννα Άφιξη 1948 

(21 χρ.) - 

φροντίδα 24 

παιδιών 

Φροντιστήρια 

επιμόρφωσης 

δασκάλων 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

δασκάλας 

 Απασχόληση 

στο 

Πολιτιστισκό 

Σύλλογο 

Ελλήνων 

Ουγγαρίας 

1982-μετάλλιο 

ευδόκιμης εκπ. 

Υπηρεσίας 

1984- σήμα 

“σοσιαλιστική 

κουλτούρα” 

2004- χρυσό 

πτυχίο 

2005- βραβέιο 

για τη Δημόσια 

Εκπαίδευση 

 

Κουφάκη 

Βασιλική 

Άφιξη 1948 

(20 χρ.) - 

συνοδό 

παιδιών 

Φροντιστήρια 

επιμόρφωσης 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

δασκάλας 

Διδασκαλία 

ελληνικών 

 

Κουρουζίδου 

Ρόζα 

Άφιξη 1948 

(15 χρ.) 

Θερινά 

φροντιστήρια 

επιμόρφωσης 

Πτυχίο 

δασκάλας+ 

1957 πτυχίο 

Ρωσικών 

Διδασκαλία 

ελληνικών + 

ρωσικών 

 

Μακρή Ζέη  Άφιξη 

Ουγγαρία 

Απελάθηκε για 

πολιτικούς 

λόγους από το 

Βελιγράδι – 

καταφύγιο η 

Ουγγαρία 

Πτυχίο Αν. 

σχολής 

“Τιμημέμη 

καλλιτέχνης” 

14 ατομικές 

εκθέσεις σε 

όλο τον κόσμο 

Μέτσκα 

Αρχοντούλα 

Άφιξη 1949 

(5 χρ.) 

Απόφοιτη 

Πανεστημίου 

Πτυχίο 

Οικονομολόγο

υ 

Εργασία σε 

επιχείρηση 

Επανένωση 

οικογένειας – 

άφιξη 
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Οικονομικών 

Επιστημών 

Καρλ Μαρξ 

Γιουγκοσλαβία 

– Εργασία εκεί 

Μεσημέρη 

Μαρία 

Άφιξη 1948 

(20 χρ.)- με 

παιδιά 

Φροντιστήριο 

Επιμόρφωσης 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

Δασκάλας 

Διδασκαλία 

Ελληνικών 

 

Παναγιά 

Αγορώ 

Άφιξη 1948 

(9 χρ.) 

Απόφοιτη 

Οδοντιατρικής 

Σχολής 

Πτυχίο 

Οδοντιάτρου 

1966 

Ειδικότητα 

3 χρόνια 

εργασία στην 

Αλβανία 

Παπαδημητροπ

ούλου 

Χρυσούλα 

Άφιξη 1948 

(23 χρ.) - 

μέρος 

διάσωσης 

παιδιών 

Κίνημα ΕΑΜ 

+Κίνημα 

ΕΠΟΝ 

Φροντιστήρια 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

Δασκάλας 

Διδασκαλία 

Ελληνικών 

Παπαδοπούλου 

Κων/να 

Άφιξη 1948 

(8 χρ.) 

Πτυχίο 

Ρωσικής 

φιλολογίας και 

Ιστορίας 

1966 – 

εγκατάσταση 

στην αυτόνομη 

Ανατολική 

Μακεδονία 

Καθηγήτρια 

Μ. Εκπ + 

Μεταφράστρια 

στο Υπ. 

Εξωτερικών 

 

Παπακώστα 

Μαριάνθη 

Άφιξη 1948 

(10 χρ.) 

Απόφοιτη 

Οδοντιατρικής 

Σχολής 

Πτυχίο 

Οδοντιάτρου 

Εξετάσεις 

ειδικότητας 

στις οδοντικές 

και στοματικές 

ασθένειες 

 

Παρζίγκα 

Χριστίνα 

Γέννηση 1950 

- Ρουμανία 

1964 – Δημ. 

Μπελογιάννης 

Πτυχίο 

Ιχθυολόγου 

Πτυχίο 

Κινησιολογίας 

 

Ποπώτα Αθηνά Άφιξη 1948 

(15χρ.) 

Φροντιστήρια 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο 

Δασκάλας 

Διδασκαλία 

Ελληνικών + 

1982 – 

σύμβουλος για 

τα Ελληνικά 

στο 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

Βουδαπέστης 

1977 – 

Τιμητικό 

Δίπλωμα 

Αρίστου 

Εκπαιδευτικού 

Λειτουργού 

Prekor 

Laszlone 

Άφιξη 1948 

(6 χρ.) - 

επανένωση 

οικογένειας 

Απόφοιτη 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

Πτυχίο 

Δασκάλας 

Υποδιευθύντρι

α και 

προσωρινή 

διευθύντρια 

 

Σβάρνα 

Γιαννούλα 

Άφιξη 1948 

(11 χρ.) 

Πτυχίο Ιατρού Παθολόγος   

Sziopisz 

Petroszne 

Άφιξη 1948 

(14χρ.) 

1982 

επαναπατρισμό

ς 

Πτυχίο 

Ρωσικής 

Γλώσσας 

1955 Γάμος με 

Ούγγρο 
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Θεοχαρίδου 

Σουλτάνα 

Άφιξη 1948 

(15 χρ.) 

Απόφοιτη 

Σχολής 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

Πτυχίο 

Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού 

Υπεύθυνη 

Συντήρησης 

στη Διεύθυνση 

Μεταφοράς 

της 

Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού 

 

Τζορμπάτζογλ

ου Βασιλική 

Άφιξη 1948 

(7 χρ.) 

Πτυχίο 

Δασκάλας 

1990 – 

Εύφημο Μυεία 

Υπουργού 

Πρόεδρος 

Τοπικής 

Μειονοτικής 

Αυτοδιοίκησης 

Ελλήνων 

 

Βακαλίου 

Χαρίκλειο 

Άφιξη 1948 

 

Πτυχίο 

καθηγήτριας 

Βιολογίας και 

Χημείας 

Γενικής 

Βιολόγος σε 

Φαρμακοβιομη

χανία 

1978 - 

επαναπατρισμό

ς 

Προϊσταμένη 

Τμήματος 

Ελέγχου 

Ποιότητας   

Βαλασάκη 

Ανδρομάχη 

Λαφιξη 1948 

(9χρ.) 

Πτυχίο 

Καθηγήτριας 

Ιστορίας και 

Γαλλικών 

1977 - 

επαναπατρισμό

ς 

Διδασκαλία σε 

επαναπατρισθέ

ντες Έλληνες 

Αναγνώριση 

πτυχίου 

Ζαχαριάδου 

Βασιλική 

Άφιξη 1948 

(α4 χρ.) 

Ταχύρρυθμο 

φροντιστήριο 

προπαρασκευή

ς 

1957 πτυχίο 

Οικονομολόγο

υ 

1965 - 

επαναπατρισμό

ς 

 

Ζήση 

Κλεονίκη 

Άφιξη 1948 Απόφοιτη 

Γενικής 

Ιατρικής 

Πτυχίο 

Γενικού Ιατρού 

Ειδικότητα 

Γενική 

Χειρουργική + 

μέλος 

Εταιρείας 

Ομοιοπαθητικ

ής Ιατρικής 

Άριστος 

Εργαζόμενος 

στον τομέα της 

Υγείας + 

βραβείο από 

Υπ. Υγείας 

 

Όπως αντιλαμβανόμαστε από τον παραπάνω πίνακα, οι γυναίκες αυτές έχοντας το δικαίωμα της 

γνώσης, το οποίο τους προσέφερε η Ουγγρική κοινωνία, εξελίχθηκαν επαγγελματικά και κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους συνέχισαν την επιμόρφωσή τους, είτε με νυχτερινά φροντιστήρια είτε με την 

απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις γυναικών, 

οι οποίες διέπρεψαν στον επαγγελματικό τους κλάδο, αποκτώντας θέσεις διοικητικές ή και ηγετικές. 

Μέχρι και τιμητικά βραβεία είχαν αποσπάσει. Στοιχείο το οποίο συνάδει με τα τιμητικά προς τις 

γυναίκες άρθρα του Λαϊκού Αγώνα. 

Εντούτοις, μελετώντας περαιτέρω τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να διακρίνουμε ένα κοινό 

επαγγελματικό μοτίβο στις ηλικιακές ομάδες των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που 

έφτασαν το 1948 στην Ουγγαρία, σε ηλικία 15 ετών και άνω και οι οποίες συνόδευσαν τα παιδιά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδρομής, παρατηρείται ότι απασχολήθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Παρακολουθώντας νυχτερινά ή θερινά φροντιστήρια επιμόρφωσης δασκάλων στην Επιτροπή 

Βοήθειας για το παιδί, απέκτησαν πτυχίο δασκάλας και στην πορεία φοίτησαν σε τμήμα Ελληνικής  

Φιλολογίας σε Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Αυτό τους έδινε το εισιτήριο της ελληνικής 

διδασκαλίας σε ελληνικά σχολεία, δημοτικά ή γυμνάσια. Βέβαια, υπήρχαν και οι περιπτώσεις 

γυναικών που φοιτούσαν σε κάποια τμήμα Ρωσικής Φιλολογίας ή Ιστορίας των Πανεπιστημίων, το 

οποίο τους έδινε το εισιτήριο της διδασκαλίας.  

Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα κάτω των 14 ετών, οι γυναίκες που έφτασαν στην Ουγγαρία 

ξεκίνησαν τη φοίτησή τους σε ελληνικούς παιδικούς σταθμούς και δημοτικά, ενώ τελείωσαν το 

Γυμνάσιο Μέσης Εκπαίδευσης. Αυτές οι γυναίκες, λοιπόν, φαίνεται να εξελίχθηκαν σε μεγαλύτερο 

εύρος επαγγελμάτων. Ιατροί, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι μηχανικοί και καλλιτέχνες είναι μερικές 

από τις ιδιότητες που ξεχωρίζουν. Απαρατήρητο δεν περνάει επίσης το γεγονός, όπως προαναφέραμε, 

ότι μερικές από αυτές τις γυναίκες κατέκτησαν κάποια ηγετική θέση στην εργασία τους. Για 

παράδειγμα, η Δελεγραμμάτικα Κούλα ήταν διευθύντρια στο οικοτροφείο “Μίρκα”, η Έλλη Αλεξίου 

εκπαιδευτική σύμβουλος στην ΕΒΟΠ, η Χατζημιχαήλ Άννα στέλεχος οικονομικού προγράμματος, η 

Horvath Robertne υπεύθυνη στην Ανώτατη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, η Θεοχαρίδου 

Σουλτάνα υπεύθυνη συντήρησης στη Διεύθυνση Μεταφοράς της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η 

Τσορμπάτζογλου Βασιλική πρόεδρος της Τοπικής Μειονοτικής Αυτοδιοίκησης Ελλήνων και η 

Βακαλίου Χαρίκλεια προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας. 

Τέλος, άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό στην επαγγελματική πορεία των γυναικών είναι ότι πολλές 

από αυτές, με το πέρας των χρόνων, κατέληγαν ξεναγοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το επιβεβαιώνει 

αφενός η παραπάνω βιογραφική λίστα και αφετέρου η προφορική μαρτυρία της κας Σοφίας. 

(Σ. Και μετά που πήρα την ιθαγένεια:: (_) Α:: (ξεφυσάει) από το:: χίλια εννιακόσια ενενήντα:: ως το 

δύο χιλιάδες οκτώ:: δούλευα στην Ελλάδα:: με ουγγρικά γκρουπ   

Τ. Ξεναγήσεις δηλαδή κάνατε (;) 

 Φ. Ναι ξενάγηση 

Τ. Ξενάγηση 

Σ. Όχι ξενάγηση γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις ξενάγηση (.) [αλλά 

Ν. [Συνοδεία 

Σ. Ναι ….) 

Εντούτοις, πριν καταλήξουμε στα πρώτα συμπεράσματα, πρέπει να διερευνήσουμε το βαθμό 

εξέλιξης των γυναικών συγκριτικά με τους άνδρες που βρέθηκαν και πέτυχαν επαγγελματικά στη 

Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Αρωγός για ακόμα μια φορά στη μελέτη μας θα σταθεί η 

“Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-2008)”. Σύμφωνα λοιπόν με τα 

βιογραφικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από τη βιβλιογραφία εντοπίζουμε τους παρακάτω 

επαγγελματικά καταρτισμένους άνδρες. 
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Ον/μο Άφιξη Ιδιότητα 

Δρ, Αθανασίου Χριστόφορος 1950 Ιστορικός/Κοινωνιολόγος 

Δρ. Μπαμπανάσης Στέργιος 1948 Οικονομολόγος 

Δρ. Μπάτσιος Τάκης 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Μπενάτος Βαγγέλης 1949 Οικονομολόγος 

Τσαμασιώτης Γιάννης 1949 Οικονομολόγος 

Δρ. Τσόκρης Σταύρος 1948 Ιατρός γενικής ιατρικής 

Δελαγραμματικός Γιάννης 1949 Οικονομολόγος 

Δημητρίου Αχιλλέας 1948 Πολιτικός Μηχανικός 

Δούλας Ηλίας 1963 Καθηγητής Ιστορίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Δούκας Κώστας 1949 Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Φωκάς Θεοδόσιος 1950 Αρχιτέκτονας 

Φωτόπουλος Σταύρος 1954 Οικονομολόγος 

Φουλίδης Κων/νος 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Δρ. Γατζογιάννης Δημήτρης 1948 Ιατρός 

Γατζογιάννης Χρήστος 1948 Αρχιτέκτονας 

Γιουλούμης Ανδρέας 1948 Πολιτικός Μηχανικός 

Χατζής Δημήτρης  Συγγραφέας 

Χατζηστεργίου Μανώλης 1949 Πολιτικός Μηχανικός 

Χατζημιχαήλ Ξενοφών 1949 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Χοντροματίδης Ρήγας 1948 Γλύπτης 

Δρ. Χρηστίδης Παύλος 1956 Ιατρός 

Οικονόμου Γιώργος 1949 Καθηγητής 

Φυσικομαθηματικών 

Οικονόμου Μιχάλης  Παιδαγωγός 

Δρ. Ηλίας Δημήτρης 1949 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωαννίδης Δημήτριος 1949 Οικονομολόγος/Εισαγωγέας 

Καλτσάκος Γιώργος 1948 Οικονομολόγος 

Καλτσάκος Σταύρος 1948 Αρχιτέκτονας 

Κανακαρίδης Σπύρος 1956 Χημικός Μηχανικός 

Κατσάνος Παύλος 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Δρ. Κιουτσούνης Γιάννης 1948 Κτηνίατρος 

Κιζάκης Γιάννης 1948 Κτηνίατρος 

Κονταλέξης Φωκίων  Οικονομολόγος 
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Κόντος Παναγιώτης 1948 Καθηγητής Ρωσικών + 

Μαθηματικών 

Κοράνης Λαοκράτης 1949 Κοινωνιολόγος 

Κουλιός Βαγγέλης 1949 Δάσκαλος 

Κουνούκτσες Αναστάσης 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Κουρμούλης Βαγγέλης 1949 Νομικός/ Οικονομολόγος 

Λαμπρόπουλος Θανάσης 1948 Οικονομολόγος 

Μακρής (Αγαμέμνων) Μέμος  Γλύπτης 

Μανωλάκος Φίλιππος 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Μαρίνης Αλκηβιάδης 1948 Τεχνολόγος Παραγωγής/ 

Μηχανικός Bsc) 

Δρ. Μήλιος Κοσμάς 1954 Ειδικός Οδοντίατρος 

Μητρόπουλος Σωτήρης 1949 Οικονομολόγος 

Δρ. Πάτσκος Μιχάλης 1948 Κτηνίατρος 

Παλάσκας Γεώργιος 1951 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Παναγιώτου Δημήτριος 1948 Καθηγητής Ρωσικής Γλώσσας 

+ Φιλοσοφίας 

Δρ. Πάντσιου Γιώργος 1948 Πολιτειολόγος 

Παπαχρήστος Ανδρέας 1948 Γλύπτης 

Παπαδημητρίου Νίκος 1949 Δημοσιογράφος 

Παπαδόπουλος Φίλιππος 1954 Δημοσιογράφος 

Παπαγιάννης Κώστας 1948 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Παπαλέξης Παναγιώτης 1948 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής 

Παπανικολάου Δημήτριος 1949 Δάσκαλος 

Πάππας Γιάννης 1948 Οικονομολόγος 

Πάυλος Γκέσης 1954 Χημικός 

Πετρίδης Νίκος 1950 Μηχανικός Οδοποιίας 

Πολύζος Αποστόλης 1949 Νομικός 

Ψημμένος Δημήτριος Τάκης 1950 Καθηγητής Ελληνικής 

Φιλολογίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

 

Δρ. Πούρος Αθανάσιος 1948 Νομικός 

Ρωσσίδης Ιάκωβος 1950 Καθηγητής Ιστορίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Σιανός Αθανάσιος 1948 Οικονομολόγος Bsc 

Δρ. Σιανός Παναγιώτης 1948 Κτηνίατρος 

Δρ. Σαμαράς Γιάννης Ορέστης 1949 Οικονομολόγος 
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Σερταρίδης Χρήστος 1955 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Σιάκης Δημήτρης 1948 Οικονομολόγος 

Σιδηρόπουλος Αρχιμήδης 1948 Καθηγητής Ιστορίας και 

Ρωσικής 

Φιλολογίας/Κοινωνιολόγος 

Σιμιτσάκης Νίκος 1950 Καθηγητής Σωματικής Αγωγής 

Δρ. Σιώπης Πέτρος 1948 Καθηγητής Ιστορίας και 

Γεωγραφίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Δρ. Σιώπης Σταύρος 1948 Ειδικός 

χειρούργος/Τραυματολόγος/Οικ

ογενειακός Γιατρός 

Σιούλας Κώστας 1948 Οικονομολόγος/Στατιστικολόγο

ς 

Σκεύης Θεόδωρος 1954 Καθηγητής Ρωσικής και 

Ρουμανικής 

Φιλολογίας/Τουριστικός 

Επιχειρηματίας 

Σπυρούλης Αντώνης 1949 Οικονομολόγος 

Δρ. Σταυρίδης Διαγόρας 1960 Μαιευτήρας/Γυναικολόγος 

Σταυρόπουλος Λάζαρος 1948 Πολιτικός Μηχανικός 

Δρ. Στεριόπουλος Χριστόφορος 1948 Χημικός 

Στόγιος Χρήστος 1959 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αυτοκινήτων 

Στολάκης Νίκος 1956 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Στολάκης Βαγγέλης 1954 Οικονομολόγος 

Στρέτζος Χρήστος 1949 Καθηγητής Ρωσικής 

Φιλολογίας 

Σουρλαντζής Βασίλης 1956 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Τατσόπουλος Νίκος 1948 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεοχαρίσδης Αντώνιος 1951 Οικονομολόγος 

Χρήστος Τσιντζιλώνης 1948 Ιστορικός 

Τσορμπατζόγλου Χρήστος 1948 Καθηγητής Βιολογίας/ Χημείας 

Μέσης Εκπαίδευσης 

Τουτουντζής Θωμάς 1948 Δασοπόνος 

Δρ. Βακαλιός Θανάσης 1948 Φιλόσοφος 

Δρ. Βασιλείου Γιώργος  Οικονομολόγος 

Βλάχος Χαράλαμπος 1948 Μηχανικός Τεχνολογίας 

Βολοβότσης Βαγγέλης 1950 Δάσκαλος 

Ζαχαριάδης Αλέξης 1950 Οικονομολόγος 
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Μελετώντας τον πίνακα, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε σε όλους εκείνους που διέπρεψαν στον 

επαγγελματικό τομέα με χρονολογία άφιξης στην Ουγγαρία το 1948. Η ημερομηνία άφιξης παίζει 

σημαντικό ρόλο, καθώς, όπως έχουμε ήδη παραθέσει, διαθέτουμε στα χέρια μας την πρώτη επίσημη 

επιστολή από την Ουγγρική κυβέρνηση, στην οποία παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών που 

έφτασαν στη χώρα στις 23  Απρίλιου του 1948. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστολή αυτή, ο αριθμός 

των αγοριών φτάνει στους 1.288, ενώ των κοριτσιών στους 923. Από την άλλη, από τους πίνακες 

των επιτυχημένων ατόμων, εντοπίζουμε ότι οι άνδρες που έφτασαν το 1948 και κατάφεραν να 

διακριθούν με μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία είναι 41. Δηλαδή, από τα 1.288 αγόρια τα 41 

διέπρεψαν. Εν αντιθέσει με τα 923 κορίτσια, από τα οποία διέπρεψαν τα 27. Και αν αυτά 

μεταφραστούν σε ποσοστά, διαπιστώνουμε ότι περίπου το 3,2% των ανδρών εξελίχθηκε 

επαγγελματικά, ενώ το 2,9% των κοριτσιών σημείωσαν επαγγελματική σταδιοδρομία. Ποσοστά τα 

οποία δεν περιέχουν μεγάλο βαθμό απόκλισης και μας οδηγούν σε ένα εύλογο συμπέρασμα, ότι οι 

γυναίκες, όπως άλλωστε διατύπωνε και υποστήριζε η κομμουνιστική ιδεολογία, διέθεταν ίσες 

ευκαιρίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία με τους άνδρες. 

Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι συνολικά, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, το έτος 

1948 κατέφθασαν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας περίπου 2.500. Δηλαδή, τα κύματα εισροής 

στη χώρα συνεχίστηκαν και μετά τον μήνα Απρίλιο, έναν μήνα για τον οποίο έχουμε στα χέρια μας 

τον ακριβή αριθμό παιδιών που έφτασαν στη χώρα (2.211). Επομένως, μπορούμε εύλογα να 

εκτιμήσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά μεταφράζουν περισσότερο την απόκλιση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, παρά τον πραγματικό αριθμό αυτών. 

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν, μπορεί για μια ακόμη φορά να επιβεβαιωθεί η ταξική υπόσταση της 

γυναίκας στην κοινωνία της Ουγγαρίας, καθώς εντοπίζεται μια συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 

κατά τη διάρκεια της ζωής της, μέχρι και τη συνταξιοδότησή της. Η ταξικότητα που αναφέρουμε 

προκύπτει από το γεγονός ότι τα παραπάνω θεωρούνταν καθήκοντα της γυναίκας εντός της 

Ουγγρικής κοινωνίας, με κομμουνιστικό καθεστώς και κομμουνιστική ιδεολογία. Η γυναίκα, όπως 

και ο άνδρας, θεωρούταν ένα υποκείμενο που σκοπός του ήταν να παράγει και να προσφέρει στην 

κοινωνία.  

Με μια πρώτη ανάγνωση των παραπάνω πινάκων, δεν παρατηρείται κάποια έμφυλη διάκριση στα 

επαγγέλματα, καθώς υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται και με ανδροκρατούμενους 

κλάδους, όπως είναι οι μηχανολόγοι μηχανικοί και οι οικονομολόγοι. Εντούτοις, με μια πιο 

προσεκτική ματιά, παρατηρείται ότι οι γυναίκες κυριαρχούν στα «γυναικεία» επαγγέλματα, σε εκείνα 

δηλαδή που απαιτείται η γυναικεία μέριμνα και η μητρική αντίληψη. Για παράδειγμα, το 44% των 

γυναικών είναι δασκάλες, έναντι του 25,5% των ανδρών. Από την άλλη, στο επάγγελμα του 
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οικονομολόγου, σε ένα επάγγελμα που κατά τον Μαρξ θεωρείται προτέρημα, καθώς σε αυτό 

βασίζεται η πολιτική οικονομία, η βάση της κοινωνίας, μόλις το 9,3% ανήκει στις γυναίκες, έναντι 

του 23,3% των ανδρών. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά αυτά είναι σχετικά, καθώς ο 

συνολικός αριθμός των ανδρών που υπάρχει στους βιογραφικούς πίνακες είναι μεγαλύτερο από τον 

αριθμό των γυναικών.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες των επαγγελμάτων που εξηγήσαμε. 

Ακριτίδου Σοφία Άφιξη 1948 

(10 χρ.) 

Δασκάλα Ρωσικών και 

Ιστορίας 

Ξεναγός 2003 – 2006 

μέλος 

Αυτοδιοίκησης 

Ελλήνων 

Ουγγαρίας 

Αργυροπούλου Άννα Άφιξη 1948 

(33 χρ.) 

Επιμόρφωση Ελλήνων 

εκπαιδευτών + Δασκάλα σε 

ελλ. Παιδικούς σταθμούς 

Ξεναγός 1950 

προϊσταμένη και 

καθηγήτρια στο 

ελλ. Σχολείο 

Θηλέων 

“Ηλέκτρα” 

Μπακιρτζή Αρετή Άφιξη 1948 

(14 χρ.) - 

Συνοδός 42 

παιδιών 

Δασκάλα σε ελληνικά 

σχολεία 

Νηπιαγωγός σε ουγγρικό 

νηπιαγωγείο και νηπιαγωγείο 

“ελλ. κοινοβίου” 

 Ξεναγός Επιμόρφωση 

παράλληλη - 

Πρόγραμμα 

Φιλοσοφίας 

Νυκτερινού 

Πανεπιστημίου 

Μαρξισμού – 

Λενισμού 

 

Τσαρούχα Βαγγελιώ Άφιξη 1949 

(9 χρ.) 

Ιδρύτρια έδρας Ελλ. 

Γλώσσας και Φιλολογίας+ 

Καθηγήτρια 

Αντιπρόεδρος 

αυτοδιοίκησης 

Ελλήνων Ουγγαρίας 

+ 

Συντάκτρια στο ελλ. 

Περιοδικό 

“Καφενείο” + 

2004 – ίδρυση 

12τάξιου 

Συμπληρωματικού 

Σχολείου Ελληνικών 

+ 

από 1995 μέλος 

Επιτροπής 

Μειονοτικής 

Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου 

Παιδείας 

2003 – Βραβείο 

“Για τις 

μειονότητες” 

 

+ 

 

Δημοσιεύσεις 

Csikos Laszlone Άφιξη 1949 

(5 χρ.) 

Διοικητικός υπάλληλος στο 

Εθνικό Ταμιευτήριο + 

1974 – Καθηγήτρια 

ανωτέρας α’ βάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ουγγρική 

και Ρωσική Γλώσσα 

Εποπτεύουσα 

καθηγήτρια 

πειραματικής 

διδασκαλίας και 

επικεφαλής του 

επιστημονικού 

1986 - Δίπλωμα 

Άριστου 

Εκπαιδευτικού 

Λειτουργού + 

1994 - 

Αναμνηστικό 

μετάλλιο 
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συλλόγου 

διδασκόντων 

ευδόκιμης 

Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας 

Δελεγραμμάτικα 

Κούλα 

Άφιξη 1950 

(37 χρ.) - 

μαζί με τα 

παιδιά της 

για να βρει 

το σύζυγό 

της 

Διευθύντρια του 

οικοτροφείου “Μίρκα” 

Εισηγήτρια στα 

θερινά φροντίστηρια 

επιμόρφωσης 

Ελλήνων 

εκπαιδευτικών 

Μέλος στην 

Εταιρεία 

Μελετών + στο 

Ινστιτούτο 

Μαθηματικών 

Φαρμάκη Αγάπη Άφιξη 1948 

(23 χρ.) 

Πτυχίο δασκάλας Από 1965 εργασία 

στην Επιχείρηση 

Χειροτεχνίας 

1987 - 

Επαναπατρισμός 

Κάντζου Φωτεινή Άφιξη 1948 

(9 χρ.) 

Εργασία σε τμήμα 

απογευματινής μελέτης 

1980 – Εργασία 

στην Ελλάδα 

 

Καπαρέλη Θεανώ Άφιξη 1949 

(22 χρ.) - 

εργασία σε 

ελλ. 

Παιδικούς 

σταθμούς 

Πτυχίο δασκάλας + Ελλ. 

Φιλολογίας 

Διδασκαλία 

ελληνικών σε 

ελληνόπουλα + 

ουγγαρόπουλα 

 

Κάρναβα Ευτυχία Άφιξη 1948 

(19 χρ.) 

Συνοδός 8 

παιδιών 

Πτυχίο Δασκάλας + 

νηπιαγωγού 

Διδασκαλία ελλ. 

Γλώσσας σε 

νηπιαγωγεία + 

δημοτικά 

 

Κοτσίδου Άννα Άφιξη 1948 

(21 χρ.) - 

φροντίδα 24 

παιδιών 

Πτυχίο δασκάλας  Απασχόληση στο 

Πολιτιστισκό 

Σύλλογο Ελλήνων 

Ουγγαρίας 

1982-μετάλλιο 

ευδόκιμης εκπ. 

Υπηρεσίας 

1984- σήμα 

“σοσιαλιστική 

κουλτούρα” 

2004- χρυσό 

πτυχίο 

2005- βραβέιο για 

τη Δημόσια 

Εκπαίδευση 

 

Κουφάκη Βασιλική Άφιξη 1948 

(20 χρ.) - 

συνοδό 

παιδιών 

Πτυχίο δασκάλας Διδασκαλία 

ελληνικών 

 

Κουρουζίδου Ρόζα Άφιξη 1948 

(15 χρ.) 

Πτυχίο δασκάλας+ 

1957 πτυχίο Ρωσικών 

Διδασκαλία 

ελληνικών + 

ρωσικών 
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Μεσημέρη Μαρία Άφιξη 1948 

(20 χρ.)- με 

παιδιά 

Πτυχίο Δασκάλας Διδασκαλία 

Ελληνικών 

 

Παπαδημητροπούλου 

Χρυσούλα 

Άφιξη 1948 

(23 χρ.) - 

μέρος 

διάσωσης 

παιδιών 

Φροντιστήρια 

ΕΒΟΠ 

Πτυχίο Δασκάλας Διδασκαλία 

Ελληνικών 

Παπαδοπούλου 

Κων/να 

Άφιξη 1948 

(8 χρ.) 

1966 – εγκατάσταση στην 

αυτόνομη Ανατολική 

Μακεδονία 

Καθηγήτρια Μ. Εκπ 

+ 

Μεταφράστρια στο 

Υπ. Εξωτερικών 

 

Ποπώτα Αθηνά Άφιξη 1948 

(15χρ.) 

Πτυχίο Δασκάλας Διδασκαλία 

Ελληνικών + 1982 – 

σύμβουλος για τα 

Ελληνικά στο 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

Βουδαπέστης 

1977 – Τιμητικό 

Δίπλωμα Αρίστου 

Εκπαιδευτικού 

Λειτουργού 

Prekor Laszlone Άφιξη 1948 

(6 χρ.) - 

επανένωση 

οικογένειας 

Πτυχίο Δασκάλας Υποδιευθύντρια και 

προσωρινή 

διευθύντρια 

 

Βαλασάκη Ανδρομάχη Λαφιξη 

1948 

(9χρ.) 

1977 - επαναπατρισμός Διδασκαλία σε 

επαναπατρισθέντες 

Έλληνες 

Αναγνώριση 

πτυχίου 

Δούλας Ηλίας 1963 Καθηγητής Ιστορίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

  

Δούκας Κώστας 1949 Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

  

Οικονόμου Γιώργος 1949 Καθηγητής 

Φυσικομαθηματικών 

  

Οικονόμου Μιχάλης  Παιδαγωγός   

Κόντος Παναγιώτης 1948 Καθηγητής Ρωσικών + 

Μαθηματικών 
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Κουλιός Βαγγέλης 1949 Δάσκαλος   

Παναγιώτου 

Δημήτριος 

1948 Καθηγητής Ρωσικής 

Γλώσσας + Φιλοσοφίας 

  

Παπαλέξης 

Παναγιώτης 

1948 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής   

Παπανικολάου 

Δημήτριος 

1949 Δάσκαλος   

Ψημμένος Δημήτριος 

Τάκης 

1950 Καθηγητής Ελληνικής 

Φιλολογίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

 

  

Ρωσσίδης Ιάκωβος 1950 Καθηγητής Ιστορίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

  

Σιδηρόπουλος 

Αρχιμήδης 

1948 Καθηγητής Ιστορίας και 

Ρωσικής 

Φιλολογίας/Κοινωνιολόγος 

  

Σιμιτσάκης Νίκος 1950 Καθηγητής Σωματικής 

Αγωγής 

  

Δρ. Σιώπης Πέτρος 1948 Καθηγητής Ιστορίας και 

Γεωγραφίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

  

Σκεύης Θεόδωρος 1954 Καθηγητής Ρωσικής και 

Ρουμανικής 

Φιλολογίας/Τουριστικός 

Επιχειρηματίας 

  

Στρέτζος Χρήστος 1949 Καθηγητής Ρωσικής 

Φιλολογίας 
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Τσορμπατζόγλου 

Χρήστος 

1948 Καθηγητής Βιολογίας/ 

Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης 

  

Κόντος Παναγιώτης 1948 Καθηγητής Ρωσικών + 

Μαθηματικών 

  

Κουλιός Βαγγέλης 1949 Δάσκαλος   

Παναγιώτου 

Δημήτριος 

1948 Καθηγητής Ρωσικής 

Γλώσσας + Φιλοσοφίας 

  

Παπαλέξης 

Παναγιώτης 

1948 Εκπαιδευτής/ Καθηγητής   

Παπανικολάου 

Δημήτριος 

1949 Δάσκαλος   

Ψημμένος Δημήτριος 

Τάκης 

1950 Καθηγητής Ελληνικής 

Φιλολογίας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

 

  

 

Χατζημιχαήλ Άννα Άφιξη 1948 

(20 χρ.) 

Πτυχίο Οικονομολόγου Στέλεχος Οικονομικού 

προγραμματισμού 

Ηλίου Αντιγόνη Άφιξη 1948 

(14 χρ.) 

Πτυχίο Οικονομολόγου Εξειδίκευση στη 

Χρηματοοικονομική 

Μέτσκα Αρχοντούλα Άφιξη 1949 

(5 χρ.) 

Πτυχίο Οικονομολόγου Εργασία σε επιχείρηση 

Ζαχαριάδου 

Βασιλική 

Άφιξη 1948 

(α4 χρ.) 

1957 πτυχίο 

Οικονομολόγου 

1965 - επαναπατρισμός 
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Δρ. Μπαμπανάσης 

Στέργιος 

1948  Οικονομολόγος 

Μπενάτος Βαγγέλης 1949  Οικονομολόγος 

Τσαμασιώτης 

Γιάννης 

1949  Οικονομολόγος 

Δελαγραμματικός 

Γιάννης 

1949  Οικονομολόγος 

Φωτόπουλος 

Σταύρος 

1954  Οικονομολόγος 

Ιωαννίδης Δημήτριος 1949  Οικονομολόγος/Εισαγωγέας 

Καλτσάκος Γιώργος 1948  Οικονομολόγος 

Κονταλέξης Φωκίων   Οικονομολόγος 

Κουρμούλης 

Βαγγέλης 

1949  Νομικός/ Οικονομολόγος 

Λαμπρόπουλος 

Θανάσης 

1948  Οικονομολόγος 

Μητρόπουλος 

Σωτήρης 

1949  Οικονομολόγος 
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Πάππας Γιάννης 1948  Οικονομολόγος 

Σιανός Αθανάσιος 1948  Οικονομολόγος Bsc 

Δρ. Σαμαράς 

Γιάννης Ορέστης 

1949  Οικονομολόγος 

Σιάκης Δημήτρης 1948  Οικονομολόγος 

Σιούλας Κώστας 1948  Οικονομολόγος/Στατιστικολό

γος 

Σπυρούλης Αντώνης 1949  Οικονομολόγος 

Στολάκης Βαγγέλης 1954  Οικονομολόγος 

Θεοχαρίσδης 

Αντώνιος 

1951  Οικονομολόγος 

Δρ. Βασιλείου 

Γιώργος 

  Οικονομολόγος 

Ζαχαριάδης Αλέξης 1950  Οικονομολόγος 

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι γυναίκες στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Ουγγαρίας φαίνεται να κατέχουν ίσα δικαιώματα εργασίας και εκπαίδευσης με τους 

άνδρες και να αποκτούν «ελεύθερη πρόσβαση» σε αυτές. Παρόλα αυτά, ο στερεοτυπικός χαρακτήρας 

στα επαγγέλματα δείχνει ότι παραμένει, καθώς οι «γυναικείοι» κλάδοι δεν εξαλείφονται.  
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Ωστόσο, για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε τα παραπάνω συμπεράσματα και για να 

εντοπίσουμε τυχόν έμφυλες διακρίσεις θα πρέπει στη συνέχεια να στηριχτούμε στις προφορικές 

μαρτυρίες των γυναικών. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε και  να εξετάσουμε τη μνήμη, όπως αυτή 

έχει διαμορφωθεί στις γυναίκες. Άλλωστε, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι  μνήμη συγκροτείται από 

την αλληλένδετη σχέση της συλλογικής μνήμης με την ατομική. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε 

να σκιαγραφήσουμε το πραγματικό προφίλ των γυναικών και κατ’ επέκταση τη θέση της γυναίκας 

εντός της κοινωνίας. 

 

4.3. Ανάλυση υλικού συνεντεύξεων  

Μέχρι στιγμής στην παρούσα εργασία έχουμε αναλύσει τα γραπτά κείμενα από την εφημερίδα των 

Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Ουγγαρία, τον Λαϊκό Αγώνα, από τα οποία μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι γυναίκες στην κοινωνία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας λειτουργούν 

ως ταξικά υποκείμενα. Αυτό συμβαίνει καθώς έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση της αρθρογραφίας 

γυναικών στην εφημερίδα και η αναφορά στο ρόλο τους και στο προφίλ που κατέχουν εντός της 

κοινωνίας, πάντα συγκριτικά με τον άνδρα. Της δίδονται τα δικαιώματα της εκπαίδευσης, της 

επιμόρφωσης και του επαγγελματικού καταρτισμού. 

Στη συνέχεια αναλύσαμε τη βιογραφική λίστα των γυναικών με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ως απόρροια αυτού, συμπεράναμε πως ένας μεγάλος αριθμός 

γυναικών επιμορφώθηκαν και καταξιώθηκαν επαγγελματικά. Η σύγκριση με τους άνδρες μας έδειξε 

μια μικρή απόκλιση με τις γυναίκες στο επίπεδο της εκπαίδευσης, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί από 

μόνη της να μας ωθήσει στο συμπέρασμα της έμφυλης διάκρισης των γυναικών εντός της ουγγρικής 

κοινωνίας. 

Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε με την εξέταση και ανάλυση του προφορικού λόγου των γυναικών. 

Εντούτοις, θεωρείται εύλογο σε αυτό το σημείο, τα  δεδομένα και να συνδυαστούν για τη σωστή 

διεξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

 

4.3.1. Διαδρομή παιδιών – Από την Ελλάδα στην Ουγγαρία  

Η κυρία Σοφία κατάγεται από ένα χωριό του νομού Πέλλας, τη Θηριόπετρα. Το 1948 ειδοποίησαν 

τη μητέρα της ότι τα παιδιά πρέπει να αποχωρήσουν για τις Δημοκρατικές χώρες, καθώς κινδύνευαν 

από τους βομβαρδισμούς. Η κυρία Σοφία είχε άλλα τρία αδέρφια, ενώ ο πατέρας της, μετά το Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο ήταν εξόριστος στο Μπούρκες και δεν του επέτρεψαν να επιστρέψει ποτέ. Η 

μητέρα της, λοιπόν, όντας μόνη αποφάσισε να στείλει και τα τέσσερα παιδιά της. Αξιοσημείωτα είναι 

τα λόγια που είπαν στη μητέρα της: “και την είπανε κυρία Χρυσάνα εσύ πρέπει να προχωρήσεις είσαι 
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νέα σε χρειαζόμαστε και λέει η μάνα μου εγώ ούτε ξέρω να χειρίζομαι το όπλο:: και λέει δεν πειράζει 

θα πολεμήσετε διαφορετικά και:: της είπε θα μαζεύετε λέει τρόφιμα θα πηγαίνετε στους Παρτιζάνους 

στα βουνά θα πλέκετε και τα λοιπά και η μάνα μου όταν πήγε να ταΐσει τις κότες η βόμβα έπεσε ακριβώς 

στο σπίτι μας”. Τα λόγια αυτά, αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά, το σημαίνοντα ρόλο της γυναίκας 

κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ακόμα και οι γυναίκες που δεν πολεμούσαν, θεωρούνταν 

απαραίτητες καθώς θα πρόσφεραν υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας στους τραυματίες πολέμου. 

Το 1948, λοιπόν, όντας εννιά χρονών τότε η κυρία Σοφία, άνηκε σε ένα από τα πρώτα κύματα παιδιών 

που έφυγαν από τη Βόρεια Ελλάδα προς τις σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης. Περίπου 50 παιδιά, 

συμπεριλαμβανομένου και τα τρία της αδέρφια, μαζί με τις μάνες και τους συνοδούς ξεκίνησαν νύχτα 

το ταξίδι τους, χωρίς να γνωρίζουν τον προορισμό (“νύχτα μόνο το φεγγάρι έφεγγε η αδελφή μου το 

Θεμιστοκλή:: στην πλάτη της τον κουβαλούσε εγώ πεζός και ο αδερφός μου ο μεγάλος και η αδερφή 

μου και αυτή πεζή είχε κουραστεί τόσο πολύ”, “εννιά χρονών και θυμάμαι είχα και έναν τρουβά:: στην 

πλάτη στον ώμο μάλλον και εκεί θα είχε κάτι τρόφιμα αλλά όπως πηγαίναμε τη νύχτα:: είχε και 

ρεματάκια εκεί πέρα:: α::μ τσαλιά είχε:: φαίνεται πιάστηκε ο τρουβάς και:: και βλέπει η αδερφή μου 

ΠΟΎ είναι ο ντορβάς που να ξέρω εγώ πιάστηκε δεν είχαμε τρόφιμα δεν είχαμε”). 

Υπό αντίξοες συνθήκες, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρει, συνέχιζαν το ταξίδι  χωρίς να 

γνωρίζουν τη διαδρομή και τον προορισμό. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που αρκετά παιδιά, 

ιδιαιτέρως τα μεγαλύτερα, προσπάθησαν να το σκάσουν, αψηφώντας τους κινδύνους, προκειμένου 

να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. 

Η πείνα και η φτώχεια των παιδιών αυτών επιβεβαιώνεται στα λόγια της : “με έστειλε να ζητάω ψωμί 

και το πρώτο η πρώτη λέξη που έμαθα Σλάβικη ήταν το χλεπ χλεπ χλεπ και ζητιάνευα πήγαινα στις 

Σέρβικες οικογένειες εκείνοι που:: είχανε τη θέληση και είχανε και ψωμί γιατί και αυτοί δεν είχανε οι 

καημένοι μας δίνανε μερικοί μας δίνανε μερικοί δε μας δίνανε αυτό ήτανε το πρώτο το δεύτερο ήτανε:: 

που:: (.) μαζεύαμε σαλιγκάρια εκεί μαζεύανε και ο Μιχάλης και η Καλλιόπη και εγώ δηλαδή και τα 

βράζαμε σε κονσέρβα δηλαδή μέσα και τρώγαμε τη κονσέρβα εκεί τα βράζαμε (.) πήγαινε στο 

σιδηροδρομικό σταθμό:: και εκεί τα βαγόνια τα φορτηγά βαγόνια είχανε καλαμπόκι (.) με το μικρό 

δαχτυλάκι ένα ένα τα έβγαζα τα καλαμπόκια τα έβραζε η αδερφή μου και τα τρώγαμε (.) Α και μαζεύαμε 

και ραδίκια το Μάρτιο είχε και ραδίκια μαζεύαμε ραδίκια και τα έβραζε η αδερφή μου.”. 

Η περιγραφή του ταξιδιού ολοκληρώνεται στον τελικό τους προορισμό, τη Βουδαπέστη, στην 

Ουγγαρία. 

Η εξιστόρηση των γεγονότων από την κυρία Σοφία μαρτυράει την άμεση βοήθεια και μέριμνα που 

δέχτηκαν τα παιδιά από τον Ερυθρό Σταυρό και τους αρμόδιους στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, το μεγάλο 

της παράπονο, όπως αποκάλυψε ο τόνος της φωνής της, είναι ο χωρισμός από τα αδέρφια της με την 
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άφιξή τους στην πόλη (“Και τα αδέρφια μας χώρισαν γιατί να μας χωρίσουν (παράπονο στη φωνή) 

αλλά ανάλογα με την ηλικία μας έφεραν στη Βουδαπέστη”). 

Τον ίδιο αποχωρισμό, όμως, βίωσε και η δεύτερη συνεντευξιαζόμενη, η κα Σοφία Ζ., η οποία όπως 

δηλώνει, από τα 12 αδέρφια που ήταν συνολικά, άλλα δύο κατέφθασαν μαζί της στη Βουδαπέστη. Η 

κα Σοφία Ζ. κατάγεται από ένα χωριό στην περιφέρεια Καστοριάς τον Άγιο Αντώνιο. Η διαδρομή της 

συγκεκριμένης κυρίας έχει περισσότερες στάσεις, Μπούλκες, Τσεχία και τέλος Ουγγαρία, χωριό 

Μπελογιάννης.  

(“Σ. Στο Μπούλκες πήγαμε. Από εκεί ύστερα ήρθα στη Τσεχία, στη Τσεχία με πήγανε 

Ν. Και μείνατε στη Τσεχία πόσο καιρό; 

Σ. Πολύ γρήγορα πήγαμε εκεί πέρα. Μας πήγανε πολύ γρήγορα. Γιατί μου είπε αυτός ο Γιάννης θα σε 

ανταμώσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Φαίνεται γνώριζε τους γονείς μου και έτσι με αντάμωσε. 

Ν. Και εσείς πήγατε σχολείο στο Μπελογιάννη; 

Σ. Στο χωριό Μπελογιάννη εκεί έμεινα. Εκεί με γνώρισε ο σύζυγός μου και μετά παντρεύτηκα. (…) 

Τ. Ναι αλλά που κ που πήγατε; Εσείς πήγατε Τσεχοσλοβακία πρώτα. Στο Παρίσι ποιος πήγε; 

Σ. Ο αδερφός μου ήταν στην Ουγγαρία πρώτα.  

Γ. Ο Σίμος λοιπόν ήταν πρώτα εδώ και μετά Παρίσι.  

Τ. Εσείς Τσεχοσλοβακία και μετά Μπελογιάννη. Ο άλλος αδερφός σας;  

Σ. Οι άλλοι ήρθαν αμέσως εδώ.  

Τ. Ποιοι ήρθαν; 

Σ. Ζουμπούλης Γιάννης, στο χωριό. Ζουμπούλη Ευτυχία, αυτή που έφυγε.  

Ν. Η άλλη της αδερφή έμενε στ Σκόπια.  

Σ. Η άλλη είναι η Ζουμπούλη η Ελένη, στα Σκόπια.  

Τ. Αυτή εκεί έμεινε, εκεί πέθανε;  

Σ. Αυτή ζει ακόμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αδερφή μου. Ακόμα ζει και είναι η μεγαλύτερη. Εγώ είμαι 

Τρίτη.  

Ν. Και ο άλλος σας αδερφός πήγε στην Τασκένδη. 

Τ. Ποιος πήγε;  

Σ. Ο Ζουμπούλης Γιώργος.”) 

Όλες, ωστόσο,  οι παραπάνω καταστάσεις φαίνονται να λησμονούνται με την άφιξη των παιδιών στη 

Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Η περίθαλψη και η φροντίδα των παιδιών από τον Ερυθρό Σταυρό 

αλλά και από τους αρμόδιους της χώρας απάλυναν για λίγο την ταλαιπωρία, τον φόβο αλλά και τον 

πόνο των παιδιών. Οι συνθήκες αυτές επιβεβαιώνονται από τις μαρτυρίες, από το φωτογραφικό υλικό 

αλλά και από τα επίσημα έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας. Παρακάτω επισημαίνονται μερικά 

από αυτά. 
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(“Σοφία. όταν φτάσαμε στην Ουγγαρία:: (.) πάλι δε ξέραμε πού ήμασταν μας είπαν αφού μας 

υποδέχτηκαν και τα λοιπά μας πήγαν στα λουτρά S@@@ (.) εκεί που λες κάναμε μπάνιο:: από πάνω 

μέχρι κάτω μας ντύσανε με διαφορετικά ρούχα τα δικά μας τα πετάξανε και τα κάψανε (.) και μας 

δώσανε (.) αχ δε το θυμάμαι τώρα και το θυμόμουν (.) αυτό που φοράνε οι γιατροί:: το χειμώνα:: 

αμάνικο είναι:: 

Ν. Γιλέκο είναι δηλαδή; 

Φ. Σα γιλέκο [αλλά πιο χοντρό και ζεστό 

Σ. [Σα γιλέκο αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ναι πελερίνα το λένε υπάρχει πελερίνα; 

Φ. Στη Λατινική Αμερική είναι αυτό γυναικείο ρούχο αλλά μπορεί να έχει την ίδια ονομασία 

Σ. Αμάνικο είναι ζεστό αυτό μας δώσανε (_) μας δώσανε φόρμα και τα αγόρια και τα κορίτσια άρβυλα 

κάλτσες φυσικά και κούρεψαν και τα παιδιά τα αγόρια και ανέβηκαν μετά από πάνω και δεν τα 

γνωρίζαμε και φωνάζαμε Μιχάλη Θεμιστοκλή και έτσι τους γνωρίσαμε.” 

“Σ. Κοντά στα Σλοβάκικα σύνορά και εκεί λίγο καιρό ήμασταν θυμάμαι και έχω και φωτογραφία εκεί 

από τον Ερυθρό Σταυρό μας δώσανε διάφορα ρούχα και έχω κ φωτογραφία μετά όλα τα παιδιά του 

χωριού μας φέρανε στη Βουδαπέστη.”) 

 

 

 

 

Ελληνόπουλα φιλοξενούνται απ’ το 

Συνδικάτο των Εργαζομένων στη Χημική 

Βιομηχανία 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 



86 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

 

 

7 Απριλίου 1948 – Υποδοχή ελληνόπουλων 

στη Βουδαπέστη 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 
«Απρόβλεπτες διαδρομές. 
Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 
Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 

 
 

7 Απριλίου 1948 – Υποδοχή 

ελληνόπουλων στο 

σιδηροδρομικό σταθμό 

Keleti Βουδαπέστης 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης 

Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των 

Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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7 Απριλίου 1948 – Στο ιατρικό Λουτρό Szechenyi 

(MTI) 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Ελληνόπουλα φιλοξενούνται από το συνδικάτο 

των Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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1Εθνική Αρωγή   Γραμματεία       10 Απριλίου 

1948 
Εθνικό Κέντρο         Αρ. Μητρώου 7489 

Αναφορά 

για την άφιξη και εγκατάσταση 

των ελληνόπουλων 

 

 Στις 3 του τρέχοντος μηνός λάβαμε ειδοποίηση, ότι πρέπει να υποδεχτούμε στην Ουγγαρία δύο 

χιλιάδες ελληνόπουλα. Για την επίλυση αυτού του έργου κινητοποιήσαμε τον οργανισμός μας.  
 

Αποφασίσαμε, ότι 

  1/ Μετά την άφιξή τους θα κρατήσουμε τα παιδιά σε καραντίνα για 10 – 12 ημέρες. Μετά από 

απολύμανση, αντιψωρίαση, μία πρώτη παροχή ένδυσης (με είδη υπόδησης, κάλτσες, εσώρουχα, φόρμες κλπ.), 

διάφορες ιατρικές εξετάσεις και καταγραφή των στοιχείων των παιδιών, θα ξεκινήσουμε την εγκατάστασή 

τους.  
  2/ Στη διάρκεια των 10 ημερών της καραντίνας στήνουμε και εξοπλίζουμε ιδρύματα 

κατάλληλα για την μαζική υποδοχής. Καταρχήν θα δώσουμε τα παιδιά σε μέρη στα οποία η φροντίδα τους και 

η πιθανή πρόσθετη παροχή ένδυσης μπορεί να τακτοποιηθεί από κάποιο ίδρυμα ή οργανισμό. Για τα άρρωστα 

παιδιά στήνουμε πρόχειρα νοσοκομεία.  

 Για την πραγματοποίηση του πρώτου σημείου εξοπλίσαμε τον Οίκο (Otthon) Αιχμάλωτων Πολέμου 

Μάτιας (Λεωφόρος Ρόμπερτ Κάρολι, δυνατότητα υποδοχής 800 παιδιών), το Στρατόπεδο Άντρασι (Λεωφόρος 

Χουνγκάρια, δυνατότητα υποδοχής 1000 παιδιών) και μερικούς θαλάμους του Στρατοπέδου Αγίος Λάσλο 

(δυνατότητα υποδοχής 200 παιδιών).  Και τους τρεις χώρους εξοπλίσαμε με νέα αχυροστρώματα, σεντόνια, 

κουβέρτες, μαχαιροπήρουνα, κουζινικά, πετσέτες κλπ. Στο Στρατόπεδο Άντρασι έπρεπε να φέρουμε εις πέρας 

ξυλουργικές εργασίες, αλουμικοκατασκευές και διάφορες άλλες επισκευές. Σχεδόν για όλους τους θαλάμους 

έπρεπε να φροντίσουμε να υπάρχει σόμπα. Όλες αυτές οι προπαρασκευαστικές εργασίες παρά το σύντομο 

χρόνο που υπήρχε στη διάθεσή μας πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου.  
 Για τα άρρωστα παιδιά, τα αδιάθετα ή αυτά που φαίνονταν άρρωστα το Νοσοκομείο Άγιος Λάσλο 

εξασφάλισε 150 κλίνες. Για τα παιδιά που οι σχετικές εξετάσεις θα δείξουν ότι πάσχουν από φυματίωση θα 

χρησιμοποιήσουμε το νέο άσυλο του Ερυθρού Σταυρού στην οδό Ταπόλτσανι. 

 Το πρώτο τρένο με παιδιά έφτασε την 7η Απριλίου στις 9 η ώρα, με 860 παιδιά και 14 ενήλικες και 

μητέρες. Η δεύτερη αμαξοστοιχία έφτασε στις 9 του μηνός στις 9 η ώρα με 720 παιδιά και 18 ενήλικες και η 

τρίτη επίσης στις 9 του μηνός το απόγευμα με 607 παιδιά και 5 ενήλικες. Βοηθητικό προσωπικό της Επιτροπής 

εφοδιασμένο με τρόφιμα περίμενε τις αμαξοστοιχίες στα σύνορα. Μετά την άφιξή τους εδώ έλαβαν 

δυναμωτική σούπα που είχε κατάλληλα παρασκευαστεί στο Εβραϊκό Νοσοκομείο, κακάο, τσάι, γλυκό 

κουλούρι καθώς και φραντζολάκια ψωμιού. Τα παιδιά και οι Έλληνες ενήλικες συνοδοί τους μεταφέρθηκαν 

με φορτηγά του Ερυθρού Σταυρού, σε ομάδες των 50 περίπου ατόμων, στο Ίδρυμα Απολύμανσης της οδού 

Βάτσι, όπου μετά την απολύμανση έλαβαν και τα ρούχα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Από εκεί με λεωφορεία 

τους μεταφέραμε στα καταλύματα τους που είχαμε προετοιμάσει στα τρία στρατόπεδα.  
 Από υγειονομικά σκοπιά η κατάσταση των παιδιών ήταν ικανοποιητική. Από τα 2187 παιδιά, 19 

έπρεπε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί. Οι τρόφιμοι του Οίκου 

Αιχμαλώτων Μάτιας πέρασαν κιόλας από ιατρικές εξετάσεις, εκτός των πνευμονολογικών και ως αποτέλεσμα 

αυτών 30 παιδιά βρέθηκαν να πάσχουν από ψώρα. Τα παιδιά φαίνεται να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, 

παρόλα αυτά οι εξετάσεις έδειξαν ότι τα πιο πολλά πάσχουν από αβιταμίνωση.  

Εντούτοις, κατά την είσοδο των παιδιών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας αντιλαμβανόμαστε 

ότι αγόρια και κορίτσια συνυπάρχουν τόσο κατά τη διαδικασία φροντίδας, όσο και κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησής τους στους χώρους υποδοχής. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της κας 

                                                 
1 Αρχειακή πηγή. Δορδανάς Στρ., Πασχαλούδη Ε., Η Ελλάδα και οι πρώην Ανατολικές χώρες στον 

Ψυχρό Πόλεμο. Ανέκδοτες αρχειακές πηγές από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την 

Ανατολική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015, σ. 

14-15 
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Σοφίας, όπου περιγράφουν τις πρώτες αναμνήσεις από την υποδοχή τους, την καραντίνα και την 

φροντίδα από τις γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού. Η χρήση του α’ πληθυντικού μας παραπέμπει στο 

γεγονός ότι τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. 

("Σ. Και αφού φτάσαμε σε ένα μέρος βλέπουμε ότι έρχονται γυναίκες (.) με το Ερυθρό Σταυρό με άσπρες 

φόρμες αλλά δε ξέραμε τι συμβαίνει (.) διαφορετική:: ζωή:: διαφορετική:: ατμόσφαιρα:: (.) μας δώσανε 

που λες κακάο:: και τσουρέκι αυτό το στρογγυλό (.) ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ και αριθμό:: στο λαιμό οβάλ ΑΛΛΑ 

ΔΕ το θυμάμαι αυτόν τον αριθμό μόνο ξέρω ότι είχαμε αριθμό (.) όταν φτάσαμε στην Ουγγαρία:: (.) 

πάλι δε ξέραμε πού ήμασταν μας είπαν αφού μας υποδέχτηκαν και τα λοιπά μας πήγαν στα λουτρά 

S@@@ (.) εκεί που λες κάναμε μπάνιο:: από πάνω μέχρι κάτω μας ντύσανε με διαφορετικά ρούχα τα 

δικά μας τα πετάξανε και τα κάψανε”). 

Στη συνέχεια αναφέρεται και περιγράφεται για πρώτη φορά ο ρουχισμός που τους παρείχαν, ο  οποίος 

δεν φαίνεται να είναι διαφορετικός για τα αγόρια ή τα κορίτσια. Γεγονός το οποίο μας επιβεβαιώνει 

την έμφυλη συνύπαρξη των παιδιών. 

(“Σ.και μας δώσανε (.) αχ δε το θυμάμαι τώρα και το θυμόμουν (.) αυτό που φοράνε οι γιατροί:: το 

χειμώνα:: αμάνικο είναι:: 

Ν. Γιλέκο είναι δηλαδή; 

Φ. Σα γιλέκο [αλλά πιο χοντρό και ζεστό 

Σ. [Σα γιλέκο αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ναι πελερίνα το λένε υπάρχει πελερίνα; 

Φ. Στη Λατινική Αμερική είναι αυτό γυναικείο ρούχο αλλά μπορεί να έχει την ίδια ονομασία 

Σ. Αμάνικο είναι ζεστό αυτό μας δώσανε (_) μας δώσανε φόρμα και τα αγόρια και τα κορίτσια άρβυλα 

κάλτσες”). 

Σε ηλικία, τα περισσότερα, κάτω των 12 χρονών συνυπάρχουν μεταξύ τους, ακόμα και στους χώρους 

υποδοχής. Δεν διαχωρίζονται ούτε στο στάδιο της καραντίνας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να μας 

οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας δεν ενστερνίζεται τις έμφυλες 

διακρίσεις. Οι παραπάνω φωτογραφίες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. 

 

4.3.2. Εκπαίδευση παιδιών  

Το 1949, ενώ το κάθε παιδί βρισκόταν σε διαφορετική πόλη της Ουγγαρίας, έγινε η επίσημη 

πρόταση του Κόκκαλη για τη δημιουργία ελληνικών σχολείων. Μέσω της ΕΒΟΠ, τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε τάξεις και ξεκίνησαν τη διδασκαλία ελληνικών, ουγγρικών, ιστορίας και 

γεωγραφίας. Το πρόγραμμα αυτό των μαθημάτων έχει επιβεβαιωθεί και από τις ιστορικές μας 

πηγές. Αίσθηση, ωστόσο, κάνουν τα συνθήματα που φώναζαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων τους. Συνθήματα, τα οποία παρέπεμπαν στην κομμουνιστική ιδεολογία και ανατροφή 

των παιδιών (“ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ; ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΣ; Ο ΝΙΚΟΣ 
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ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ και πολλά άλλα μπορώ να σας τα γράψω”). Εντούτοις, άξιο αναφοράς είναι η 

περιγραφή των συνθηκών αλλά και των συναισθημάτων τους. Αφενός σκιαγραφεί ένα ευχάριστο 

περιβάλλον, το οποίο πρόσφερε χαρά και ευχαρίστηση στα παιδιά (“εκεί θυμάμαι καλύτερη ήταν η 

εκπαίδευση και η οργάνωση γενικά τάξεις είχαμε δίναμε πρόγραμμα και λοιπά” , “ΟΛΟ ΧΑΡΑ 

ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟ ΧΑΡΑ”) και αφετέρου τονίζει το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα σε 

συνδυασμό με την αυστηρότητα των δασκάλων (“Αυστηρό το πρόγραμμα, πάρα πολύ αυστηρό. (…) 

Το πρωί 6 η ώρα ξυπνούσαμε, στις 7 γυμναστική”, 

“Τ. Και αν κάποιο παιδί έκανε αταξία, το πρωί στη συγκέντρωση του φωνάζανε; 

Σ. Ναι ναι ναι 

Τ. Σαν ποινή δηλαδή να μείνει νηστικό; 

Σ. Α να σας πω και μια περίπτωση δική μου να μείνει νηστικό. Το μήνα μια φορά μας έδιναν ένα 

χαρτί, φάκελο, και έπρεπε να γράψουμε ένα γράμμα. Το μήνα μια φορά. Και ήρθε η φορά να γράψω 

και στο Θέμη γιατί δεν ήταν στο Μπάλατον. Συνέχισα το γράμμα, δεν πρόλαβα να το τελειώσω, 

χτυπάει το κουδούνι  για φαγητό το μεσημέρι. Εγώ τώρα, αν δεν το τελειώσω τώρα πότε θα το 

τελειώσω;  Και βιάστηκα να το τελειώσω. Τα παιδιά όλα στη σειρά, κάθε τάξη σε σειρά, και εγώ αφού 

τελείωσα το γράμμα το κράτησα στο χέρι και μπήκα στη σειρά. Και μου λέει η δασκάλα: «Έξω! Γιατί 

άργησες;» Λέω έγραφα γράμμα. Σε ποιον; Στον αδερφό μου. Και γιατί; Λέω δεν το τελείωσα, ήθελα 

να το τελειώσω και μετά. Λέει, δε θα φας! Δε θα φας! Και της λέω δεν είναι δικό σου το φαγητό, το 

κράτος το δίνει.”). 

Ωστόσο, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στη συζήτηση, οι αντίξοες συνθήκες και το 

αυστηρό πρόγραμμα, δημιούργησαν ένα δεσμό συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών, 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  (“Πολύ αυστηρά μας είχανε. Από την άλλη μεριά μάθαμε μια τάξη 

και αλληλεγγύη μεταξύ μας . Εμένα μου έστειλαν δέμα από το Τόρτολος, λουκάνικο και λοιπά και το 

μοιράζαμε. Το μοιράζαμε μεταξύ μας. Πάρα πολύ βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον, δε μαρτυρούσαμε ο 

ένας τον άλλον, βοηθούσαμε, εγώ πολύ βοηθούσα στη μελέτη τα παιδιά γιατί καλύτερα είχα μάθει τα 

ουγγαρέζικα.”). 

Εντούτοις, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, στην περίπτωση της δεύτερης 

συνεντευξιαζόμενης, της κας Σοφίας Ζ., η οποία εκμυστηρεύεται ότι την ουγγρική γλώσσα και όλες 

τις υπόλοιπες γλώσσες που γνώριζε, τις έμαθε μέσα από τη δουλειά. Πρόκειται για ένα γεγονός που 

μας προκαλεί προβληματισμούς, καθώς δε γνωρίζουμε αν είναι η εξαίρεση στον κανόνα της 

εκπαίδευσης των παιδιών.  

(“Τ. Εσείς κ. Σοφία τι σπουδάσατε; Τι κάνατε; 
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Σ. εγώ να σας πω την αλήθεια, εδώ σχολείο δεν πήγα. Στην Ελλάδα, ο αδερφός μου και αυτός @@@. 

Μας πήρανε πάνω στα βουνά, μικροί μεγάλοι, εκεί μας έκαναν μάθημα. Το χωριό μας πολύ το 

κυνηγούσαν.  

Τ. Αβροντάδες.  

Σ. Έπρεπε στο βουνό πάνω να πάμε. Εκεί μας έκαναν μάθημα. Εδώ στην Ουγγαρία, έτσι έμαθα την 

ουγγρική γλώσσα. 

Γ. Εδώ πώς τα έμαθες τα γράμματα και τη γλώσσα; 

Σ. Ε με τους ούγγρους, με τη δουλειά.  

Γ. Το γράψιμο;  

Σ. Και το γράψιμο. (…) 

Ν. Επομένως μιλάτε και Τουρκικά; 

Σ. Λίγο. 

Ν. Μιλάτε και ουγγρικά και ελληνικά, μιλάτε και μακεδονικά; 

Σ. Από όλα λίγο ξέρω όμως. Τη γλώσσα αυτή έτσι την έμαθα στη δουλειά που δούλευα. Όπου δούλευα 

έμαθα.) 

Οι φωτογραφίες που διαθέτουμε από τα ελληνικά σχολεία στην Ουγγαρία, παρουσιάζουν μεικτά 

τμήματα μαθητών. Αγόρια και κορίτσια συνυπάρχουν, όχι μόνο στο ίδιο σχολείο αλλά και στην ίδια 

τάξη. Εντούτοις, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα εύλογο συμπέρασμα, ότι ο διαχωρισμός 

των παιδιών γινόταν, ταυτόχρονα  με το ηλιακό κριτήριο που έχουμε ήδη αναφέρει, με βάση την 

καταγωγή τους, καθώς στις παρακάτω φωτογραφίες θα δούμε μεικτές ομάδες παιδιών, τα οποία 

κατάγονται από το ίδιο χωριό της Ελλάδας και βρίσκονται στον ίδιο χώρο εγκατάστασης ή στο ίδιο 

τμήμα σχολείου. 
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Ελληνόπουλα με τους φροντιστές και 

δασκάλους τους στο Balatonelle 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Παιδιά από το χωριό τρίγωνο στο Tiszadob 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Ελληνόπουλα από το χωριό Λεύκη με την 

παιδονόμο τους 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η ένδυση των παιδιών στις παρακάτω φωτογραφίες. Πανομοιότυπη 

ένδυση σε αγόρια και κορίτσια, κάτι το οποίο υποδηλώνει την απουσία έμφυλης διάκρισης μεταξύ 

των παιδιών.  

Έμφυλος διαχωρισμός, από την άλλη, εντοπίζεται σε ορισμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με το 

φωτογραφικό υλικό το οποίο διαθέτουμε. Πιο αναλυτικά, η προετοιμασία της παρέλασης, οι 

αθλητικές δραστηριότητες, η εκπαίδευση των γυναικών νοσοκόμων ακόμα και τα κολέγια είναι 

μερικά από τα παραδείγματα. 

 

 

  

 

 

 

Παιδιά από το χωριό Θηριόπετρα με τους παιδονόμους τους 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Στον παιδικό σταθμό του Deg. Προετοιμάζοντας για 

παρέλαση 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Στον παιδικό σταθμό του Deg. Έτοιμες για την 

παρέλαση της Πρωτομαγιάς. 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Η νοσοκόμα Maria Remenyi με τις κοπέλες 

του σταθμού. 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Ομάδα βόλεϊμπολ 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, ότι στο κολλέγιο “Μίρκα” φοιτούσαν μόνο κορίτσια, στο οποίο 

δέχονταν διάφορα επιμορφωτικά μαθήματα, τόσο επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και άλλων 

δραστηριοτήτων. Η επισήμανση αυτή θα σταθεί αρωγός στην περαιτέρω ανάλυση. 

Μαθητές τεχνικής σχολής 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

Οι δασκάλες με την ομάδα τους 

ασχολούνται με τη χειροτεχνία 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Οι κάτοικοι του κολεγίου ΜΙΡΚΑ σε 

εκδρομή – 1950 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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(ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1952 – Φ. 119 

“Η κοινότητα Μίρκα στην παραγωγή” 

“Χρειάζεται: Καθημερινή βελτίωση τής τεχνικής μας κατάρτισης. Μεγαλύτερη πειθαρχία και 

ζήλος στη δουλειά. Να ταχτοποιήσουμε τίς ορισμένες περιπτώσεις κακής τοποθέτησης στη 

δουλειά. Και πάνω απ’ όλα να κάνουμε καθημερινά έντονη πολιτική δουλειά για να 

δημιουργήσουμε τέτοιο κλίμα μέσα στη κοινότητά μας πού να γίνει συνείδηση σ’ όλες τίς 

νεολαίϊσες μας πώς είναι ιερό καθήκον ,είναι ζήτημα τιμής και δόξας για τον κάθε εργαζόμενο 

να δουλεύει με συνείδηση ν’ ανεβάζει καθημερινά την παραγωγή του.” ) 

Επομένως, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε και να το διερευνήσουμε περαιτέρω είναι το 

γεγονός ότι ακόμα και στην Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, υπήρξε έμφυλος διαχωρισμός σε 

ορισμένες δραστηριότητες. Ωστόσο, πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο την ανάλυσή μας για να 

καταλήξουμε σε συγκεκριμένα και εύλογα συμπεράσματα 

 

 

4.3.3. Επαγγελματική σταδιοδρομία 

Όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία της κας Σοφίας, από τα λόγια της αποκαλύπτονται 

τα σχέδια και οι στόχοι που είχε θέσει για το μέλλον της (“Έδωσα εξετάσεις μετά το γυμνάσιο. 

Έδωσα στην Ιατρική, αλλά δεν πέτυχα στη Φυσική. Δεν ήθελα εγώ να γίνω γιατρός. Επιθυμία της 

αδερφής μου ήταν, αφού ήταν νοσοκόμα και ήταν μέσα στους γιατρούς και επειδή ήμουν η μόνη που 

σπούδασε από την οικογένεια, το είχε έτσι επιθυμία. Και δεν με πήρανε. Δύο χρόνια δούλεψα. 

Τ. Πού δουλέψατε; 

Σ. Πού δούλεψα. Πέντε μήνες δούλεψα σε ένα εργοστάσιο που πουλούσανε εργαλεία. Έγραφα δηλαδή 

πόσα κάναμε εισαγωγή πόσα κάναμε εξαγωγή. 

Φ. Δουλεύατε δηλαδή σε ένα γραφείο. 

Σ. Ναι σε ένα γραφείο. Αλλά τόσο γρήγορα που τελείωνα, οι άλλοι λέγανε γιατί τελείωσες τόσο 

γρήγορα. Αφού πήγαινα στις αποθήκες και τελείωνα. Μετά με στέλνανε σε άλλα γραφεία ή στο κέντρο 

και μου λέγανε « εσύ δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει άλλη δουλειά να κάνεις, να πας σε 

σχολείο». Μου έκαναν και πρόταση. Όταν όμως τελείωσα εγώ το γυμνάσιο και δεν πέτυχα, 

αρρώστησα (.) είχα νερά στα πνευμόνια μου. Και η αδερφή μου ήταν στο νοσοκομείο. Εκεί με 

έστειλαν. Πέντε μήνες δούλεψα και πέντε μήνες ήμουν στο νοσοκομείο, που ήταν η αδερφή μου. Εκεί 

μου έφυγε η όρεξη για να σπουδάσω. Δεν ήθελα να σπουδάσω. Και ο γιατρός εκεί που ήταν νέος, 35 

χρόνων, λέει εγώ θα σε βοηθήσω, μόνο να πας να σπουδάσεις, γιατρός. Λέω γιατρός δε θέλω , μου 

έφυγε η όρεξή μου. Και ύστερα, μετά από 2 χρόνια, γράφτηκα στο πανεπιστήμιο ρωσικά και ιστορικά 

αφού δεν μπορούσα λατινικά. Αρχαία ελληνικά είχε στην αγορά, λέω που θα διδάξω. Ρωσικά εγώ, δεν 
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είχα τελειώσει. Μόνο στην 8η τάξη άρχισα. Επειδή είχαμε τα Αγγλικά και ρωσικά. Αγγλικά είπα να το 

αφήσω. Ελληνικά το ουγγαρεζόπουλο δε μαθαίνει. Μόνο ρωσικά και αγγλικά. Τα αγγλικά ας τα 

αφήσουμε. Και τα ρωσικά. Ρωσικά ανάλογα, από την 5η έως την 8η και ύστερα ήρθαν μερικοί από 

την Ουκρανία ήξεραν αλλά γραμματική δεν ήξεραν. Στεναχωρήθηκα, γιατί όταν έδωσα για τα 

Ρωσικά, φαρσί τα μιλούσαν, εγώ όμως όχι, αλλά στη γραμματική ήμουν εντάξει. Και πέτυχα.”). 

Παρόλο που δε σπούδασε Ιατρική, μας δίνει την εντύπωση ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Ουγγαρίας είχε τη δυνατότητα αλλά και την επιλογή να σπουδάσει. Βέβαια, οι αναφορές στην 

αδερφή της, η οποία ήταν νοσοκόμα, καθώς και στην τελική της επιλογή, να γίνει δασκάλα 

ρωσικών και ιστορίας, ίσως να ομολογεί το γεγονός ότι οι γυναίκες ακολουθούν συγκεκριμένα 

επαγγέλματα. Επαγγέλματα που τείνουν να βρίσκονται πιο κοντά στην έμφυτη ικανότητα των 

γυναικών, εκείνη της προστασίας και της φροντίδας. Τα επόμενα λόγια της κ. Σοφίας μαρτυρούν το 

αίσθημα ευθύνης και την αγκαλιά προστασίας που ήθελε να δείξει προς τα άλλα παιδιά, αισθήματα 

που την οδήγησαν στην απόφαση του επαγγέλματος (“ ότε ήταν ο Τσίκοτας ο Νίκος διευθυντής αυτό 

δεν μου άρεσε καθόλου. Και τότε αποφάσισα ότι θα γίνω δασκάλα. Να σου πω τι, πώς έγινε. 

Φ. Έβλεπες το αρνητικό παράδειγμα. 

Σ. Ναι. Ένα παιδάκι έξω στην αυλή Καραντώνης Αριστείδης, από το χωριό Φούσανι, το καημένο δεν 

πρόλαβε να πάει στην τουαλέτα και εκεί έκανε την ανάγκη του έξω στην αυλή. Ο Τσίκοτας τι έκανε; 

Δεν το συγχωράω δηλαδή, πάει και του χώνει τη μύτη του μέσα στις ακαθαρσίες. Ε όταν το είδα αυτό. 

Λέω τι παιδαγωγός είναι αυτός. Αυτός δεν είναι παιδαγωγός. Τι ήθελαν και τον έβαλαν διευθυντή. 

Και τότε αποφάσισα Σοφία εσύ θα γίνεις καθηγήτρια όχι όμως σαν αυτόν.”).  

Από τα παραπάνω, λοιπόν, θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε αν η ισότητα των γυναικών που 

πρέσβευαν η κομμουνιστική ιδεολογία και οι σοσιαλιστικές χώρες, ισχύει όντως στην 

πραγματικότητα. Ακόμα και στην περίπτωση του γραφείου που εργαζόταν, για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, αναφέρει ότι την είχαν τοποθετήσει σε ένα πόστο, μακριά από τις χειρωνακτικές εργασίες. 

Μακριά, όμως, από τις χειρωνακτικές εργασίες, είχε τοποθετηθεί και η κα Σοφία Ζουμπούλη (η 2η 

συνεντευξιαζόμενη), η οποία μαρτυρά την προσπάθεια εύρεσης εργασίας στη Βουδαπέστη και την 

απασχόλησή της σε ένα κλωστοϋφαντουργείο, σε ένα εργοστάσιο δηλαδή όπου έφτιαχναν κάλτσες 

και γάντια (“Και εγώ εδώ στη Βουδαπέστη δούλευα. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. (γέλιο) στο 

συνεταιρισμό όπου κάνουν το μαλλί. 

Ν. Σε κλωστοϋφαντουργείο 

Σ. Ναι εκεί δούλευα 

Τ. Τι φτιάχνατε; 

Σ. Το νήμα. Και έπρεπε να κάνω εκεί την 1η φορά δεν ήθελαν να με πάρουν. Ήμασταν 3 φιλενάδες από 

το χωριό Μπελογιάννη, ήρθαμε στη Βουδαπέστη για να βρούμε δουλειά να δουλέψουμε. Γιατί η μαμά 



98 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

μου δεν είχε τίποτα, δεν έπαιρνε σύνταξη. Μέχρι να έρθει η σύνταξη από τη Τσεχία έπρεπε να περάσει 

ένας χρόνος. Και έπρεπε να τη συντηρήσω κάπως. Ό,τι δουλειά έβρισκα στο χωριό έφτιαχνα. Κάλτσες 

έφτιαχνα, γάντια έφταιχνα, να μπορέσω να την κρατήσω.”). Ομολογουμένως, πρόκειται για ένα 

επάγγελμα που, ως επί το πλείστον, χαρακτηρίζεται γυναικοκρατούμενο, αφού τις περισσότερες 

φορές συναντάμε γυναίκες μοδίστρες. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι να εντοπίσουμε τη 

συμμετοχή των ανδρών σε τέτοιου είδους επαγγέλματα, προτού διεξάγουμε τα συμπεράσματα. 

Σε αντιδιαστολή, βέβαια, με τα παραπάνω, έρχεται το χαρακτηριστικό, θα μπορούσαμε να πούμε,  

παράδειγμα με την μητέρα της κας Σοφίας, η οποία, αφού εγκαταστάθηκε (1954) στο χωριό 

Μπελογιάννης, άλλαξε 3 δουλειές και κατέληξε να δουλεύει σε οικοδομή, κατά τη διάρκεια της 

οποίας έπαθε κήλη (“Από το φούρνο πήγε στα γάντια, από τα γάντια στην οικοδομή και εκεί έπαθε που 

λες κήλη. Ο γιατρός είπε από (…) Στην οικοδομή έπαθε κήλη.”). Το γεγονός αυτό, ομολογουμένως, 

μαρτυρά την απουσία της έμφυλης διάκρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στα επαγγέλματα. Για το 

λόγο αυτό, η εργασία και η επαγγελματική αποκατάσταση, ίσως,  πρόκειται για ένα σημείο που 

χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. 

Την παραδοχή αυτή έρχεται να ενισχύσει η αναφορά της κας Σοφίας Ζ. στην εκπαίδευση της ίδιας 

αλλά και του συζύγου της. Από τη μια γνωρίζουμε, σύμφωνα με όλα όσα μας ανέφερε, ότι η ίδια δεν 

είχε πάει σχολείο στην Ουγγαρία αλλά ούτε είχε δεχτεί κάποια επαγγελματική επιμόρφωση. Εν 

αντιθέσει με τον άνδρα της, ο οποίος είχε δεχτεί πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εργαζόταν ως 

καθηγητής (“Τ. Εσείς κ. Σοφία τι σπουδάσατε; Τι κάνατε; 

Σ. εγώ να σας πω την αλήθεια, εδώ σχολείο δεν πήγα. Στην Ελλάδα, ο αδερφός μου και αυτός @@@. 

Μας πήρανε πάνω στα βουνά, μικροί μεγάλοι, εκεί μας έκαναν μάθημα. Το χωριό μας πολύ το 

κυνηγούσαν. 

Τ. Αβροντάδες. 

Σ. Έπρεπε στο βουνό πάνω να πάμε. Εκεί μας έκαναν μάθημα. Εδώ στην Ουγγαρία, έτσι έμαθα την 

ουγγρική γλώσσα. 

Γ. Εδώ πώς τα έμαθες τα γράμματα και τη γλώσσα; 

Σ. Ε με τους ούγγρους, με τη δουλειά. 

Γ. Το γράψιμο; 

Σ. Και το γράψιμο. 

Γ. Από μόνη σου δηλαδή.” ,   “Σ. Το 57 παντρεύτηκα. Ήρθε ο σύζυγος στο χωριό, με είδε, του άρεσα. 

Και έτσι παντρευτήκαμε. 

Ν. Τι δουλειά έκανε ο άνδρας σας. 

Σ. Ο σύζυγος μου έβγαλε την ουγγρική φιλοσοφία, το πανεπιστήμιο έβγαλε το Eotvos. Ήταν ανάπηρος 

εγκεφαλικό τραύμα είχε. 
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Γ. Ήταν καθηγητής κ. Σοφία ο άνδρας σας ναι;”). 

Ενώ, αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το τελευταίο επάγγελμα που εξάσκησε η κα Σοφία ήταν εκείνο 

του ξεναγού. Ένα επάγγελμα που σύμφωνα με τις καταγραφές, η πλειοψηφία των γυναικών, μετά τη 

συνταξιοδότησή τους, απασχολούνται στη ξενάγηση, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ουγγαρία. 

(“Σ. Και μετά που πήρα την ιθαγένεια:: (_) Α:: (ξεφυσάει) από το:: χίλια εννιακόσια ενενήντα:: ως το 

δύο χιλιάδες οκτώ:: δούλευα στην Ελλάδα:: με ουγγρικά γκρουπ 

Τ. Ξεναγήσεις δηλαδή κάνατε (;) 

Φ. Ναι ξενάγηση 

Τ. Ξενάγηση 

Σ. Όχι ξενάγηση γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις ξενάγηση (.) [αλλά 

Ν. [Συνοδεία 

Σ. Ναι (.) Στο:: λεωφορείο που με βλέπανε το ουγγρικό το μικρόφωνο μπροστά στο στόμα μου Α::μέσως 

που λες τηλεφωνούσαν ο ένας στον άλλον και ερχότανε όλοι μαζί:: τι γυρεύεις εσύ:: (;) (.) δεν 

επιτρέπεται να κάνεις ξενάγηση 

Ν. Ως συνοδός 

Σ. Ναι (.)”). 

Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί, σύμφωνα με το υλικό που διαθέτουμε, οι γυναίκες συνυπήρχαν μαζί 

με τους άνδρες στους εργασιακούς  χώρους. Εντοπίζουμε σε φωτογραφίες αλλά και σε άρθρα από 

τον Λαϊκό Αγώνα, να απαλείφεται η διάκριση των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία, η άμιλλα 

να υφίσταται μεταξύ και των δύο φύλων,  οι γυναίκες να διακρίνονται σε πολλά από αυτά αλλά και 

να διακατέχουν έναν ενεργό ρόλο στα πολιτικά και κομματικά δρώμενα. Βέβαια, θα αποτελούσε 

παράλειψη αν δεν αναφερόταν το γεγονός ότι  σε μερικές φωτογραφίες παρουσιάζονται άνδρες που 

ηγούνται  σε γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα. 
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Επεξεργασία με τόρνο, στην δεκαετία του 1950. 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Θεοδώρα Θασινού καθώς ροκανίζει 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

 

 

Η Χαρίκλεια Σιάκη – Μικροβιολόγος 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Λαϊκός Αγώνας  – ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΙΟΥ 1952 – Φ. 111 

“Υποσχόμαστε στο κόμμα μας πώς θα δουλέψουμε δραστήρια επίμονα κι ακούραστα, 

Ελληνίδες και Σαβομακεδόνισες, για να συμβάλουμε στη γρήγορη ανασυγκρότηση των 

Κομματικών οργανώσεων στην 'Ελλάδα...” 

ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΙΟΥ 1952 – Φ.113 

“Το παράδειγμα τής ο. Δημοπούλου μπορούν και πρέπει να το ακολουθήσουν και πολλές άλλες 

εργαζόμενες γυναίκες μας.” 

ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1954 – Φ. 627 

Σ’ όλα άτ. τμήματα πού γύρισα οι υπεύθυνοι των τμημάτων μου μίλησαν με πολύ καλά λόγια για τη 

δουλειά των συναγωνιστών μας, μου είπαν πώς όλοι τους δουλεύουν συνειδητά, σημειώνουν 

Λάμπρος Μηρκόπουλος, υπέυθυνος του ραφτάδικου 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., «Απρόβλεπτες 

διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
 

Έλληνες εργάτες στο εργοστάσιο κατασκευής 

τρακτέρ Hoffer με Ούγγρους συναδέλφους 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων Ουγγαρίας», 

ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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καθημερινά πρόοδο στην εκμάθηση τής τέχνης τους, παίρνουν με ενθουσιασμό μέρος στην άμιλλα 

προς τιμή τού III Συνεδρίου τού ΜΔΡ. 

Πολύ παίνεψαν για την καλή τους δουλειά τις νεολαίϊσσές μας πού δουλεύουν τορναδόρισσες στο 

«Μόζντονι» και ’ιδιαίτερα τη νεολαίϊσσά μας Θεοδότη Κέρκον, πού τ άνομό της αναφέρθηκε και 

στη γενική συγκέντρωση και τής δόθηκε και χρηματικό δώρο 

 

 

 

4.3.4. Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση  

Τέλος, η κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των Ελλήνων στην Ουγγαρία φαίνεται κάποια στιγμή 

να ομαλοποιήθηκε. Έχει ήδη αναφερθεί, ότι τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους οι Έλληνες, ως 

μειονοτική ομάδα, δέχονταν διάκριση. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων και με τους μεικτούς 

γάμους Ελλήνων με Ούγγρων, οι συνθήκες συμβίωσης έγιναν περισσότερο ομαλές. Η επαγγελματική 

συνεργασία, ο δανεισμός πολιτισμικών στοιχείων όπως και η εκμάθηση της ουγγρικής γλώσσας 

αποτελέσαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Ούγγρων,  ενσωματώνοντας τους Έλληνες 

στην ουγγρική κοινωνία(“ η μητέρα μου δούλευε στο φούρνο, στο φούρνο του χωριού. Και ήταν εκεί 

υπεύθυνος ένας Εβραίος, στο φούρνο, και την αγαπούσε τη μάνα μου και της έλεγε στα ουγγαρέζικα: 

(μιλάει στα ουγγαρέζικα). Μάμα ποιον λένε στα ουγγαρέζικα; Τη μαμά λένε. «μαμά θα μου κάνεις μια 

φασολάδα;» του άρεσε πολύ η ελληνική φασολάδα.” , “Φ. Μια ερώτηση έχω. Όλο αυτό το διάστημα, 

τι επαφή είχατε με την Ουγγρική κοινωνία; Γιατί ήσουν σε ελληνικό σχολείο, σε ελληνικούς παιδικούς 

σταθμούς, ήσουνα βέβαια στο Τόρτολος σε ουγγρική οικογένεια , αλλά εκτός από αυτό, με το ουγγρικό 

περιβάλλον, τι επαφές και σχέσεις είχατε σε αυτό το διάστημα; Πριν μπει στη μέση η εκπαίδευση. 

Σ. Και στα σπορ, και στον πολιτισμό. Δίναμε προγράμματα, είχαμε χορωδία, είχαμε ποδοσφαιρική 

ομάδα. Ο «Όλυμπος». Ο «Όλυμπος» από αυτά τα παιδιά ξεκίνησε, από τους παιδικούς σταθμούς.”). 

 

Το προεδρείο της εργατικής 

πρωτομαγιάς στο χωριό Μπελογιάννης 

Πηγή: Βλάχος Χ., Ράπτης Ι., Φωκάς Ν., 

«Απρόβλεπτες διαδρομές. 

Εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων 

Ουγγαρίας», ΑΣΚΙ,  
Βουδαπέστη: 2017 
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Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της ανάλυσης των παραπάνω δεδομένων ήταν η διαμόρφωση η παρουσίαση το προφίλ της 

Ελληνίδας πολιτικού πρόσφυγας στην Ουγγαρία, όταν η χώρα ήταν σε κομμουνιστικό καθεστώς. 

Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, η γυναίκα εκλαμβάνεται ως το υποκείμενο που έχει καθήκον να μπει σε 

μια διαδικασία παραγωγής αγαθών, ισότιμη με τον άνδρα. Αυτό προβάλλεται στις δυνατότητες που 

τις παρέχονται για εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα.  

Αφενός, στον Λαϊκό Αγώνα η γυναίκα, εκτός ότι παίρνει το βήμα από την εφημερίδα για να εκφράσει 

τη φωνή της, παρουσιάζεται ως ένα ενεργό υποκείμενο στην εργασία, την επιμόρφωση και τα 

πολιτικά δρώμενα. Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις είναι μόνο ένα παράδειγμα που 

παρουσιάζεται σε πολλά άρθρα της ελληνικής εφημερίδας. Αφετέρου, μέσα από την ανάλυση των 

βιογραφικών στοιχείων από τη “Βιβλιογραφική Συλλογή των Ελλήνων πτυχιούχων (1948-2008)”, 

επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει έμφυλη διάκριση ούτε στην εκπαίδευση των δύο φύλων. Όπως επίσης, 

και η αφήγηση της κας Σοφίας δηλώνει ακριβώς το ίδιο, καθώς παρουσιάζεται μια γυναίκα, της 

οποίας της παραχωρήθηκε το δικαίωμα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης. 

Επομένως, όλα τα παραπάνω καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα, εντός της Ουγγρικής 

κοινωνίας, υπό κομμουνιστικό καθεστώς, είναι ένα υποκείμενο ταξικό, το οποίο πρέπει και έχει 

καθήκον να παράγει και να εργάζεται. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να θυμηθούμε, αυτά που δήλωνε 

ο Μαρξ στα πρώιμα χειρόγραφά του, ότι δηλαδή στην κομμουνιστική κοινωνία, η έννοια του 

«εργάτη» επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους και η εργασία ανήκει σε όλους (Μαρξ, 1975, 

σελ.122-126). 

Παρόλα αυτά, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν την απαλλάσσουν από καθήκοντα που απορρέουν από 

το φύλο της, όσον αφορά την οικογενειακή μέριμνα. Από την ανάλυσή της φαίνεται ότι, παρόλο που 

η εικόνα και η αναπαράσταση της γυναίκας πλησιάζει το «ανδρικό» πρότυπο, με τη συμμετοχή της 

στη διαδικασία παραγωγής, και αφού επωμίζεται όλα τα παραπάνω καθήκοντα, δε φαίνεται να 

αποποιείται τα «γυναικεία» χαρακτηριστικά. Η γυναίκα ακόμα και σε έφηβη ηλικία περιθάλπει τους 

τραυματισμένους αντάρτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η γυναίκα, ως έφηβη, συνοδεύει 

ως «μάνα» τα παιδιά στις χώρες υποδοχής της Ανατολικής Ευρώπης, η γυναίκα διαπαιδαγωγεί τη νέα 

γενιά, διαφυλάττει την κουλτούρα και τον πολιτισμό, η γυναίκα συνεχίζει να έχει το ρόλο της 

νοικοκυράς και της συζύγου, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για την προσωπική της εξέλιξη (εργασιακή, 

εκπαιδευτική, κοινωνική). Κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά του θάρρους, του σθένους, της 

πειθαρχίας και της υπακοής, τα οποία είχαν εντοπισθεί στις γυναίκες αντάρτισσες του εμφυλίου 

πολέμου,  διατηρούνται και εντός της ουγγρικής κοινωνίας.  
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Όσον αφορά τη σταδιοδρομία την επαγγελματική, η γυναίκα ακολουθεί «γυναικεία» επαγγέλματα, 

αφού ως επί τον πλείστων σταδιοδρομεί και εργάζεται σε επαγγέλματα που βασίζονται στη φροντίδα, 

στη διαπαιδαγώγηση και τη μέριμνα. Ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

και την ιατρική περίθαλψη δεν είναι τυχαίος.  Αναμφίβολα, υποδηλώνει τον στερεοτυπικό χαρακτήρα 

της επιλογής επαγγελμάτων. Το ίδιο ισχύει και με τα ανδρικά επαγγέλματα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, η πλειοψηφία ανδρών που σταδιοδρόμησαν ήταν στην οικονομία. Σύμφωνα με τον 

Μαρξ, η οικονομία είναι η βάση της κοινωνίας, όπως ακριβώς θεωρείται ότι είναι και οι άνδρες. 

Επομένως, για το λόγο αυτό, οι ειδήμονες στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο είναι το αρσενικό 

φύλο.  

Εν κατακλείδι,  αναδύεται μια διττή εικόνα της γυναίκας ως ταξικού και έμφυλου υποκειμένου. Ως 

ταξικό υποκείμενο, στη γυναίκα παρέχονται δυνατότητες για εμπλοκή της στην εργασιακή 

διαδικασία. Ως έμφυλο υποκείμενο, της ανατίθενται καθήκοντα και υποχρεώσεις που παραδοσιακά 

θεωρούνται «γυναικείες» (μητρότητα, ανατροφή κλπ). Εν ολίγοις η απελευθέρωση της γυναίκας ως 

κοινωνική τάξη δεν μπορεί να εκπληρωθεί εάν δε συνοδεύεται με μια παράλληλη απελευθέρωσή της 

ως φύλο.  
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