
ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ*

Ή  Ιστορία των έλλη νικών κοινοτήτων τής Ουγγαρίας άποτελεΐ μιά άπό 
τις πιό σημαντικές σελίδες τής Ιστορίας τού Ελληνισμού τής Διασποράς καί, 
γενικότερα, τής Ιστορίας τοΟ Ελληνισμού κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρα
τίας. Παράλληλα, τό Ιδιο θέμα δέν παύει νά είναι καί ένα ένδιαφέρον κεφά
λαιο τής Ιστορίας τών ούγγροελληνικών σχέσεων κατά τούς νεώτερους χρό
νους, γιατί οί 'Ελληνες διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην άνάπτυξη τού 
έμπορίου καί στη διαμόρφωση τού πρώιμου καπιταλισμού τής Ουγγαρίας 
κατά τόν 18ο αιώνα.

Ό πω ς ήταν φυσικό, τό σημαντικό αυτό θέμα προσείλκυσε τό ένδιαφέρον 
τών έρευνητών καί άπό τις δύο χώρες καί υπήρξαν άρκετοί οΐ Ούγγροι καί 
Έλληνες έπιστήμονες πού άσχολήθηκαν μ’ αυτό άπό τις πρώτες άκόμη δε
καετίες τού αιώνα μας. Σήμερα μπορούμε νά μνημονεύσουμε τις έργασίες 
τών Ούγγρων έρευνητών Entire Horvath, Ldszlo Sch&fer, Thol0czy, Tacdcs, 
Hodinka, Eckhardt, καί άλλων, καί Ιδιαίτερα τις νεώτερες μελέτες τού 
έκλεκτού συναδέλφου Odon Fiives, ένώ άπό τήν έλληνική πλευρά τό θέμα 
έχει άπασχολήσει τούς Σπ. Λάμπρο, Τω. Βογιατζίδη, Θ. Νάτσινα, Γ. Λυριτζή, 
Ά π. Βακαλόπουλο καί άλλους.

Μολαταύτα, καί ένώ ή έρευνα τών Ούγγρων συναδέλφων έχει προχωρήσει 
σέ Ικανοποιητικό βαθμό, δέν έχουμε μέχρι σήμερα μιά όλοκληρωμένη μελέτη 
τής Ιστορίας τών έλληνικών κοινοτήτων τής Ούγγαρίας, στήν όποια νά 
έξετάζεται παράλληλα καί ή συμβολή τους στήν οικονομική καί πολιτιστική 
άνάπτυξη τών Ιδιαίτερων πατρίδων τών άποδήμων στήν τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα. Έ να  τέτοιο έργο θά έπρεπε άσφαλώς ν' άποτελέσει τό άντικείμενο 
κοινής έρευνας μιάς όμάδας Ούγγρων καί Ελλήνων ειδικών καί νά ένταχθεΐ 
στά πλαίσια τής έπιστημονικής συνεργασίας τών δύο κρατών.

* ’Α νακοίνωση σέ συμπόσιο μέ θέμα «Ο ΰγγροελληνικές σχέσεις», π ο υ  όργανώ θηκε στή Β ου
δαπέστη (8— 10 ΜαΤου 1989) άπό τό  Τμήμα Ν εο ελ λ η νικ ά  Σ πουδώ ν τοΟ Π ανεπιστημίου τής 
Βουδαπέστης.
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Σύμφωνο μέ τήν άποψη τού καθηγητή Flives, πολύ καλού γνώστη τών 
πραγμάτων, ή Ιστορία τών έλληνικών παροικιών τής Ούγγαρίας θά έπρεπε 
νά χωριστεί σέ τέσσερες περιόδους:

Ή  πρώτη περίοδος καλύπτει τήν έποχή 1541-1687 καί τα υτίζετα ι μέ τή 
διάρκεια τής κατοχής τής νότιας καί κεντρικής Ούγγαρίας άπό τούς Τούρκους, 
ένώ ή δεύτερη (1687-1718, άπό τή λήξη δηλαδή τής τουρκικής κατάκτησης 
ώς τή συνθήκη τού Passarowitz) μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή άρχή τής μαζικής 
έγκατάστασης Ελλήνων στην Ουγγαρία. Ώ ς περίοδος άκμής τού Ελληνισμού 
τής Ούγγαρίας κρίνεται τό χρονικό διάστημα 1718-1774, άπό τή συνθήκη 
δηλαδή τού Passarowitz ώς τήν έκδοση τού βασιλικού διατάγματος τού 1774, 
σύμφωνα μέ τό όποιο ή έγκατάσταση τών 'Ελλήνων στήν Ούγγαρία καί τό 
δικαίωμα τής άσκησης έμπορίου έξαρτιόταν άμεσα άπό τήν κατάθεση όρκου 
πίστεως καί τήν ταυτόχρονη άπόκτηση τής ουγγρικής υπηκοότητας. Τέλος, ή 
περίοδος 1774-1900 χαρακτηρίζεται ώς ή έποχή τής βαθμιαίας άφομοίωσης 
τών Ελλήνων τής Ούγγαρίας.

Κατά τήν πρώτη χρονική περίοδο πού άναφέραμε (1541-1687) τά σύγγρικά 
έδάφη χωρίζονταν σέ τρεις περιοχές: τήν Τρανσυλβανία, τή Βασιλική Ε π ι
κράτεια καί τήν κατεχόμενη άπό τούς Τούρκους περιοχή.

Ό π ω ς είναι γνωστό, οί Ούγγροι διατηρούσαν μιά μόνιμη σχεδόν έπαφή 
μέ τό Βυζάντιο. Μάλιστα, μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης μερικοί 
πρόσφυγες Έλληνες έφθασαν καί στήν Ούγγαρία καί βρήκαν άσυλο στήν 
αύλή τού βασιλιά Ματθία. Στόν έπόμενο αίώνα, τόν 16ο, παρατηρέίται 
σημαντική διείσδυση Ελλήνων έμπόρων άπό τή Βλαχία καί τή Μολδαβία 
στήν Τρανσυλβανία καί ήδη στά μέσα  τού αιώνα αυτού υπάρχουν άρκετοί 
Έλληνες έμποροι έγκαταστημένοι σέ διάφορες πόλεις τής Τρανσυλβανίας, 
όπως στό Sibiu, Brassov, Arad, Alba-Julia, Hunedoara καί άλλού. Ό  άριθμός 
τών Ελλήνων έμπόρων αύξήθηκε τόν έπόμενο αίώνα, όταν, παρά τις άρχικές 
άντιδράσεις, ό ηγεμόνας τής Τρανσυλβανίας Γεώργιος Rdkoczi ό 1ος παρα
χώρησε στά 1636 τά πρώτα προνόμια στούς Έλληνες τού Sibiu. Τότε άρχισε 
καί ή όργάνωσή τους σέ έμπορικές έταιρεΐες, τις γνωστές μέ τό όνομα «κο
μπανίες». Ή  «κομπανία» δέν άντιμετώπιζε μόνο τά ποικίλα οικονομικά ζη
τήματα πού άφορούσαν τά μέλη της στις μεταξύ τους συναλλαγές, όσο καί 
στις σχέσεις τους μέ τούς ξένους έμπόρους καί μέ τό κράτος πού τούς φι
λοξενούσε. Πέρα άπό τά έργα της αυτά άσκούσε αύστηρό έλεγχο καί στις 
κάθε είδους σχέσεις, κυρίως ήθικές, τών μελών της. Ή ταν ένα πολυμελές 
σώμα πού ένδιαφερόταν πολύ γιά τήν άπό κάθε άποψη ήθική υπόσταση τών 
μελών τής κομπανίας καί γιά τή διατήρηση τής συνοχής της. Ή ταν, μ’ άλλα 
λόγια, ένα είδος συντεχνίας άναγνωρισμένης άπό τό κράτος, ή όποία 
υποστήριζε τά συμφέροντα τών μελών της, άλλά άσκούσε καί έλεγχο σέ κάθε 
έκδήλωση τής κοινωνικής τους ζωής. Ιδιαίτερα όμως ένδιαφερόταν γιά τή
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νομιμοφροσύνη των μελών της άπέναντι στη χώρα που τους φιλοξενούσε.
Εκτός άπό την Τρανσυλβανία οΐ Έλληνες έμποροι έκαναν σύντομα την 

έμφάνισή τους και στό έδαφος της Βασιλικής Επικράτειας. Τά στοιχεία πού 
υπάρχουν καί πού χρονολογούνται κυρίως άπό τά μέσα τού Που αΐ., βεβαι
ώνουν την ύπαρξή τους στίς πόλεις Eger, Sdrospatak, Tokaj, Miscolc καί 
άλλες. Καί έδώ, μετά άπό μιά περίοδο κατά την όποία τους άντιμετώπιζαν 
μέ δυσπιστία, ό βασιλιάς Lip6t ό 1ος τους χορήγησε στά 1667 είδικά προνόμια.

Πολύ πιό εύκολη υπήρξε ή διείσδυση Ελλήνων έμπόρων στά κατεχόμενα 
άπό τούς Τούρκους ουγγρικά έδάφη, όπου αύτοί διεκπεραίωναν δλο σχεδόν 
τό έμπόριο μέ τά Βαλκάνια. Μολονότι γιά την παρουσία των Ελλήνων 
έμπόρων έκεΐ δεν υπάρχουν γραπτές πηγές, είναι φανερό ότι ό άριθμός τους 
ήταν μεγάλος καί πολλοί άπό αυτούς άρχισαν νά περνούν στά έδάφη τής 
Βασιλικής 'Επικράτειας καί τής Τρανσυλβανίας.

Έ να  νέο κύμα Ελλήνων έμπόρων έφθασε στην Ουγγαρία μετά τήν 
ύπογραφή τής συνθήκης ειρήνης τού Karlowitz μέ τούς Τούρκους στά 1699. 
Τό μεγαλύτερο όμως μέρος τους ήλθε μετά τή συνθήκη τού Passarowitz τού 
1718, ή όποία έξασφάλιζε τήν έλεύθερη διακίνηση των έμπόρων των δύο 
χωρών (Ούγγαρίας καί 'Οθωμανικής αύτοκρατορίας) μέ μειωμένο τελωνειακό 
δασμό 3%. *Όπως φαίνεται άπό τίς στατιστικές άπογραφής πληθυσμού 
όρισμένων ούγγρικών πόλεων (λ.χ. τής Πέστης), ή είσροή Ελλήνων στην 
Ούγγαρία αύξήθηκε σημαντικά στή δεκαετία 1720-1730, μειώθηκε στή συνέχεια 
καί μόνο στή δεκαετία 1760-1770 παρουσίασε καί πάλι αύξηση. Τό τελευταίο 
αύτό κύμα πρέπει νά συνδυαστεί μέ τήν ένταση τής τρομοκρατίας τών Τούρ
κων καί τής άναρχίας στήν τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, πού είχε ώς χαρα
κτηριστικότερη έκδήλωση τήν καταστροφή τής Μοσχόπολης στά 1769. Τέλος, 
μετά τήν έκδοση τού διατάγματος τού 1774 περί όρκου πίστεως, γιά τό όποιο 
κάναμε ήδη λόγο, ό άριθμός τών Ελλήνων έμπόρων μειώνεται καί άρχίζει 
ή βαθμιαία άφομοίωσή τους στίς μέν μικτές κοινότητες άπό τούς Σέρβους, 
στίς δέ καθαρά ούγγρικές πόλεις, όπως στό Kecskemet καί άλλού, άπό τούς 
Ούγγρους.

Σχετικά μέ τούς λόγους πού έκαναν τούς Έλληνες έμπόρους νά στραφούν 
πρός τήν Ούγγαρία, οί έρευνητές διατύπωσαν ώς τώρα διάφορες άπόψεις. 
Σύμφωνα μ’ αύτές οί κυριότερες αίτιες πού προκαλούσαν τή μετανάστευση 
τών Ελλήνων ήταν οί έξης: ή φυγή άπό τά δεινά τού όθωμανικού ζυγού καί 
ή άναζήτηση άσφάλειας, ή προνομιακή τους θέση κατά τήν άσκηση τού 
έμπορίου (ώς Τούρκοι ύπήκοοι οΐ Έλληνες έμποροι πλήρωναν τελωνειακό 
δασμό μόνον 3%), τό πανάρχαιο έμπορικό δαιμόνιο τών Ελλήνων σέ 
άντίθεση πρός τό πνεύμα τής υποτίμησης τού έμπορίου πού έπικρατούσε στή 
φεουδαρχική Ούγγαρία, ή έξόντωση μεγάλου μέρους τού ούγγρικού πληθυ-
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σμοΰ άπό τήν τουρκική κατάκτηση, πράγμα πού ευνοούσε την έγκατάσταση 
ξένων άποδήμων, καί Ιδίως βαλκανίων, καί διάφοροι άλλοι λόγοι. Έτσι, 
έξαιτίας τών λόγων πού άναφέραμε, ή Ουγγαρία κατακλύστηκε κυριολεκτικά 
τόν 18ον αιώνα άπό Έλληνες έμπόρους, μέ άποτέλεσμα νά βάλουν αύτοί 
έντονη τή σφραγίδα τους στην οικονομική ζωή τής χώρας καί νά προκαλέσουν, 
δικαιολογημένα, φόβους σέ μερικούς Ούγγρους έθνικιστές.

Ώ ς  πρός τούς τόπους προέλευσής τους, τό μεγαλύτερο μέρος τών Ελλή
νων μεταναστών προερχόταν άπό τις βόρειες έλληνικές περιοχές καί Ιδίως 
άπό τή Μακεδονία (Μοσχόπολη, Σιάτιστα, Κοζάνη, Σέρβια, Μοναστήρι, Βο- 
γατσικό, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Μελένικο καί άλλα). Υπήρχαν δμως καί άλλοι 
πού κατάγονταν άπό τήν Ή πειρο, Θεσσαλία, Θράκη καί Στερεά Ελλάδα.

Μαζί μέ τούς Έλληνες διακινήθηκαν τότε καί άλλοι Βαλκάνιοι έμποροι, 
δπως Σέρβοι, Βούλγαροι καί ’Αλβανοί, οί όποιοι δμως λόγω τής κοινής θρη
σκείας (όρθόδοξοι) καί τής κοινής γλώσσας πού χρησιμοποιούσαν στό 
έμπόριο (έλληνική) κατατάσσονταν πολλές φορές μαζί μέ τούς Έλληνες στις 
Ιδιες «κομπανίες» καί έκκλησιαστικές κοινότητες καί ταυτίζονταν μ’ αύτούς.

Σέ δ,τι άφορά τούς δρόμους εισόδου τών Ελλήνων στήν Ουγγαρία μπο
ρούμε, σέ γενικές γραμμές, νά πούμε δτι οί Έλληνες τής Τρανσυλβανίας 
προέρχονταν κυρίως άπό τή Βλαχία, λίγοι εισέρχονταν στήν Ουγγαρία άπό 
νοτιοδυτικά, δηλαδή άπό τή Βενετία καί τήν Τεργέστη, ένώ τό μεγαλύτερο 
μέρος τους, πού έρχόταν άπό τήν δθωμανική αύτοκρατορία, άκολουθοΰσε τό 
δρόμο Μοναστήρι-κοιλάδες τών ποταμών ’Αξιού καί Μοράβα-Βελιγράδι-Σεμ- 
λίνο-Ούγγαρία ή τό δρόμο Θεσσαλονίκη-κοιλάδα Στρυμόνα-Σόφια-Νίς-Βελι- 
γράδι καί έξής. Καί στις δύο περιπτώσεις τό Σεμλίνο (Zimony ή Zemun) 
ήταν ή πρώτη πόλη-σταθμός πού συναντούσαν μπαίνοντας στό έδαφος τής 
αύτοκρατορίας.

Στήν Ούγγαρία ύπήρχαν τρεις βασικές κατηγορίες Ελλήνων έμπόρων:
1) ΟΙ πλανόδιοι έμποροι: ή κατηγορία αύτή, πού ήταν ή πιό χαρακτηριστική 

κατά τήν πρώτη κυρίως περίοδο τής έμφάνισης τών Ελλήνων, άποτελοΰνταν 
άπό έμπόρους πού πήγαιναν άπό χωριό σέ χωριό καί άπό πόλη σέ πόλη 
(κυρίως στις μικρές πόλεις) καί πουλούσαν τά έμπορεύματά τους πού έφερναν 
άπό τήν δθωμανική αύτοκρατορία. Οί έμποροι αύτοί, μολονότι γίνονταν 
εύνοϊκά δεκτοί άπό τούς κατοίκους, άντιμετωπίζονταν άντίθετα μέ καχυπο
ψία άπό τις άρχές γιά τό φόβο κατασκοπείας ύπέρ τών Τούρκων ή μετάδοσης 
έπιδημιών κ.λ. ΟΙ Ιδιοι έπίσης συναντούσαν καί τήν άντίδραση τών έμπορικών 
συντεχνιών τών έντοπίων, καί Ιδίως τών Σαξώνων (Σάσσων) έμπόρων.

2) ΟΙ μόνιμα έγκατεστημένοι έμποροι: βαθμιαία οί Έλληνες έμποροι πέ- 
τυχαν τήν άδεια γιά μόνιμη έγκατάσταση δχι μόνο στήν Τρανσυλβανία, άλλά 
καί στά έδάφη τής βασιλικής έπικράτειας. Ή  τακτική τους άπέβλεπε στήν
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άγορά κατοικίας και γης, πού τούς Εδιναν τό δικαίωμα της Ισοτιμίας. ΟΙ 
πλουσιότεροι άπό αύτούς Εφταναν νά γίνουν και μέλη τοΰ δημοτικού συμ
βουλίου μιάς πόλης ή, άκόμη, άγοράζοντας σπίτια καί σημαντικές Εκτάσεις 
γης, νά άποκτήσουν καί τίτλους εύγενείας. Κατά τά μέσα τού 18ου αιώνα 
στις περισσότερες ούγγρικές πόλεις Ενα μεγάλο μέρος τού Εμπορίου βρισκό
ταν ήδη στά χέρια των Ελλήνων.

Τό ζήτημα τής μόνιμης Εγκατάστασης των Ελλήνων Εμπόρων ρυθμίστηκε 
τελικά, όπως άναφέραμε, μέ τό βασιλικό διάταγμα τού 1774 περί δρκου πί- 
στεως καί ούγγρικής υπηκοότητας. Μόνον μέ τούς όρους αύτούς χορηγούνταν 
πιά στούς Έλληνες τό δικαίωμα τής Εγκατάστασης καί τής άσκησης Εμπορικής 
δραστηριότητας στήν Ουγγαρία.

3)01 Εμποροι πού μετέφεραν Εμπορεύματα: ώς τό 1774 ή Εγκατάσταση 
Ελλήνων Εμπόρων στήν Ούγγαρία δέν σήμαινε καί διακοπή των σχέσεων μέ 
τή μητέρα πατρίδα. Κατά κανόνα ό Εμπορος συγκροτούσε μαζί μέ τόν άδελφό 
του ή άλλους στενούς συγγενείς του μιά «κομπανία». Ό  Ενας Εμενε μόνιμα 
χπήν Ούγγαρία, Ενώ ό άλλος άσχολούνταν μέ τή μεταφορά των Εμπορευμάτων. 
Μερικές φορές ή Ιδια «κομπανία» διατηρούσε υποκαταστήματα σέ περισσό
τερες άπό μιά πόλεις.

01 περισσότεροι Έλληνες Εμποροι άσχολούνταν μέ Ενα είδος γενικού 
Εμπορίου καί διατηρούσαν «παντοπωλεία», όπου πουλούσαν όλα τά είδη, 
άπό μπαχαρικά τής Ανατολής μέχρι καπνό καί βιβλία. Κυρίως, διέθεταν 
προϊόντα πού προέρχονταν άπό την όθωμανική αυτοκρατορία, γιατί αυτό 
Εξάλλου τούς Επέτρεπαν καί τά σχετικά διατάγματα.

Τά σπουδαιότερα άπό τά προϊόντα πού Εμπορεύονταν οι Έλληνες ήταν 
τά Εξής: βαμβάκι άκατέργαστο, νήματα, χαλιά, δέρματα, υφαντά, άλατζάδες, 
μαχαίρια, καπνός, πιπέρι και άλλα μπαχαρικά, άλάτι, μετάξι, κρόκος, κρασιά 
κ.λ. Ή  μεταφορά των Εμπορευμάτων γινόταν συνήθως μέ μεγάλα καί καλά 
όργανωμένα καραβάνια. Τό ταξίδι, πού διαρκούσε πάνω άπό Ενα μήνα, γι
νόταν μέ Ενδιάμεσους σταθμούς, όπου γιά όλα φρόντιζαν διάφοροι Εμπορικοί 
πράκτορες καί άντιπρόσωποι, οί γνωστοί μέ τό όνομα «σπεδιτόροι» ή «κομ- 
μισιονάριοι».

Εκτός άπό τή κατηγορία των «παντοπωλών» Εμπόρων υπήρχαν καί 
μερικοί μεγαλέμποροι πού άσχολούνταν άποκλειστικά μέ Ενα-δύο προϊόντα, 
όπως λ.χ. δέρματα, υφάσματα, δημητριακά καί κρασιά. Εκείνοι πού ξεχώ
ριζαν περισσότερο ήταν οί ζωέμποροι.

Είναι πολύ δύσκολο, άν όχι άδύνατο, νά δώσει κανείς μέσα σέ λίγο χρόνο 
μιά γενική εικόνα των Ελληνικών κοινοτήτων τής Ουγγαρίας, ό άριθμός τών 
όποιων ξεπερνούσε τις 100. ’Από αύτές τουλάχιστον 30 ήταν πολύ άξιόλογες. 
Δέν ύπήρχε σχεδόν πόλη τής Ούγγαρίας πού νά μήν είχαν Εγκατασταθεί
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Έλληνες, ό άριθμός τών δποίων υπολογίζεται σέ 10.000 περίπου κατά τό 
β ' μισό τού 18ου αΙώνα. ΟΙ Έλληνες αύτοί διέθεταν, κατά τόν Horvath, 30 
σημαντικές έκκλησιαστικές κοινότητες καί 26 σχολεία.

Δέν σκοπεύουμε νά έπεκταθοϋμε στό θέμα αύτό, γιά τό όποιο έξάλλου 
οί Ούγγροι συνάδελφοι είναι πολύ πιό εΐόικοί άπό μάς. Περιοριζόμαστε μόνο 
νά άναφέρουμε ότι, έκτός άπό τούς άρκετοΰς Έλληνες πού ζοϋσαν στην 
Τρανσυλβανία, άξιόλογες όργανωμένες έλληνικές κοινότητες υπήρχαν καί στά 
άλλα ουγγρικά έδάφη, όπως στό Σεμλίνο (Zlmony), Neusatz, Temesvar, 
Szegedin, Szentes, Kecskemdt, Πέστη, Miscolc, Eger καί άλλου. Σέ μερικές 
άπό τις κοινότητες αύτές θά άναφερθούμε μέ λίγα λόγια στη συνέχεια, 
έπιθυμώντας νά δώσουμε ένα μικρό άντιπροσωπευτικό δείγμα τού θέματος.

Ό π ω ς  είναι γνωστό, 6 σταθερός δεσμός τών Ελλήνων άποδήμων ήταν, 
καί παραμένει άκόμη καί σήμερα, ή έκκλησία. Γι’ αύτό καί μόλις συγκεντρώ
νονταν άρκετοί σέ μιά πόλη, φρόντιζαν μέ κάθε τρόπο νά χτίσουν τή δική 
τους έκκλησία. Έ τσ ι, άπό τά τέλη κιόλας τού Που αίώνα είχαν χτιστεί 
έκκλησίες (σύμφωνα μέ ξένα πρός τήν παραδοσιακή όρθόδοξη άρχιτεκτονική 
σχέδια) σέ πολλές πόλεις καί κωμοπόλεις τής Ούγγαρίας, δπως στό Varid, 
V4c, Gyarmat, Zimony, Kecskemdt, Rickeve, Eger, Miskolc καί άλλού, ή πα
ρεκκλήσια σέ μικρότερα μέρη, δπως στό Gyongyos, Dioszen, Kamnza, Seben, 
Sopron, Dyor, Nagykanizsa κ.λ. Πολλές άπό τίς έκκλησίες αύτές σώζονται 
άκόμη ώς σήμερα μέ τίς ένδιαφέρουσες τοιχογραφίες καί τίς φορητές είκόνες 
Ελλήνων ζωγράφων, πού άποτελούν έργα τέχνης άξια μελέτης, καθώς καί 
μέ τά έκκλησιαστικά τους βιβλία. Επίσης, στά όρθόδοξα άλλοτε έλληνικά νε
κροταφεία συναντά κανείς, άκόμη καί σήμερα, έπιτύμβιες έλληνικές έπιγραφές 
πάνω στούς τάφους τών μεταναστών.

Πολλά έπίσης, δπως άναφέραμε, ήταν καί τά έλληνικά σχολεία στήν 
Ούγγαρία, άνάμεσα στά όποια ξεχώριζαν τά σχολεία τού Zimony, Brasov 
καί τού Kecskemdt, τό όποιο μάλιστα έξακολούθησε νά λειτουργεί ώς τό 
1872 μέ τελευταίο δάσκαλο τόν Γεώργιο Καλλονά, καθώς καί τής Πέστης, 
δπου δίδαξαν διακεκριμένοι δάσκαλοι τού Γένους, δπως ό Μιχαήλ Παπαγε- 
ωργίου άπό τή Σιάτιστα, ό Γεώργιος Βεντότης άπό τή Ζάκυνθο, ό Γαβριήλ 
Καλλονάς άπό τήν “Ανδρο, ό Πολυζώης Κοντός άπό τά Γιάννινα, οί Κοζα- 
νίτες Χαρίσιος Μεγδάνης, Εύφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς, Γεώργιος Ρουσιάδης 
καί άλλοι. ’Από δωρεές ή κληροδοτήματα τών δασκάλων αύτών ή καί άλλων 
Ελλήνων σώζονταν στή βιβλιοθήκη τής έλληνικής κοινότητας όρισμένοι 
έλληνικοί κώδικες.

Γενικά, σύμφωνα μέ πληροφορίες τών άρχείων τού νομού τής Πέστης, οί 
Έλληνες κατά τόν 18ον αίώνα ζούσαν σέ 54 πόλεις καί κωμοπόλεις μόνον 
τού νομού αύτοΰ. Ή  πιό άξιόλογη έλληνική παροικία βρισκόταν στό Kec- 
skemdt. ’Ακολουθούσε κατόπιν ή παροικία τού Vic, δπου είχε χτιστεί ώραιό-
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τατη έκκλησία, του Szentendre μέ την άξιόλογη έπίσης έκκλησία και την πλού
σια βιβλιοθήκη τής έλληνικής κοινότητας πού σώζεται άκόμη, τού Rdckeve 
και άλλων. ΟΙ περισσότεροι Έλληνες τού νομού Πέστης κατάγονταν άπό τη 
Μακεδονία και ήταν άγαμοι. ΟΙ πιό ηλικιωμένοι καί οΐ πλούσιοι είχαν πο- 
λιτογραφηθεΐ, γιατί είχαν δημιουργήσει περιουσία πού τούς έδενε μέ τόν 
τόπο. Άλλωστε, μόνον έτσι μπορούσαν νά τή διατηρήσουν. Αντίθετα οΐ νε- 
ώτεροι έμεναν Τούρκοι υπήκοοι, γιατί αυτό έξυπηρετούσε καλύτερα, όπως 
είπαμε, τήν έμπορική τους δραστηριότητα. ΟΙ Έλληνες τού νομού τής Πέστης 
άσχολούνταν κυρίως μέ τό έμπόριο των τροφίμων καί των βιοτεχνικών προϊ
όντων. Στό Komaron (Comamo) ζούσαν πολλοί έμποροι δημητριακών. Γε
νικά, στην Ουγγαρία οΐ Έλληνες είχαν σχεδόν μονοπωλιακά τό έμπόριο των 
ζώων, βοδιών, προβάτων, χοίρων, άλόγων κ.λ.

’Ιδιαίτερο λόγο θά πρέπει νά κάνουμε γιά τήν άξιόλογη «έλληνοβλαχική» 
(δπως άποκαλούνταν) κοινότητα τής Βουδαπέστης. Σύμφωνα μέ τόν κατάλογο 
των πολιτών τής Πέστης, μεταξύ 1687-1848 πολιτογραφήθηκαν 8.703 κάτοικοι 
άπό τούς όποιους 246 ήταν Έλληνες, προερχόμενοι: 136 άπό διάφορες 
περιοχές τής Ελλάδας, 89 άπό άλλα τμήματα τής Ουγγαρίας, 10 άπό άλλες 
χώρες καί 11 άπό άγνωστους τόπους. Κατά τό έπάγγελμά τους οΐ 162 ήταν 
έμποροι, 55 Ιδιοκτήτες άκινήτων ή κτηματίες, 8 έπαγγελματίες, 3 άγωγιάτες 
καί οΐ υπόλοιποι άπροσδιόριστου έπαγγέλματος. Ό  κατάλογος τών πολιτο- 
γραφημένων πολιτών τής Βούδας κατά τό Ιδιο χρονικό διάστημα παρουσιάζει 
τήν έξής εικόνα: άπό τούς 7.661 πολιτογραφημένους οΐ 27 είναι Έλληνες καί 
κατανέμονται ώς πρός τόν τόπο καταγωγής: 16 άπό τήν Μακεδονία, 6 άπό 
τή Βούδα, 2 άπό ΐήν Πέστη, 1 άπό τήν Τουρκία καί 2 άπό άγνωστο τόπο. 
Ώ ς πρός τό έπάγγελμά είναι: 20 έμποροι, 4 Ιδιοκτήτες άκινήτων ή κτηματίες, 
1 γιατρός καί 2 άκαθόριστου έπαγγέλματος. ΟΙ παραπάνω άριθμοί άφορούν 
βέβαια μόνον όσους πολιτογραφήθηκαν καί όχι έκείνους πού έξακολούθησαν 
νά παραμένουν Τούρκοι ύπήκοοι.

ΟΙ Έλληνες τής Βουδαπέστης έκκλησιάζονταν στήν άρχή στή σέρβική 
έκκλησία τού Άγιου Γεωργίου, όπου ή λειτουργία γινόταν σέρβικά καί 
έλληνικά. ’Αργότερα όμως, κατά τά τέλη τού 18ου αΙώνα, διακόσιοι περίπου 
Έλληνες τής Μακεδονίας -οΐ περισσότεροι ήταν άπό τή Θεσσαλονίκη, Σέρρες, 
Κοζάνη, Σιάτιστα καί Μοναστήρι- έχτισαν μέ άδεια τών άρχών τό 1790 δική 
τους έκκλησία, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού στοίχισε 110.000 φράγκα 
τής έποχής. Ή  κοινότητα Ιδρυσε άκόμη νοσοκομείο γιά τήν περίθαλψη τών 
άσθενών όμογενών, ένώ πλούσιοι όμογενεΐς άφησαν κληροδοτήματα γιά τήν 
Ιδρυση ξενώνα, γιά τή στέγαση τών άπόρων, καί άλλοι -άνάμεσά τους ό Γιαν- 
νιώτης Πολυζώης Κοντός καί ό Ζακυνθινός Γεώργιος Βεντότης- Ιδρυσαν τό 
κοινοτικό σχολείο. Ή  προκοπή τού έκπαιδευτικού αυτού Ιδρύματος όφείλεται 
κυρίως στήν καλή οικονομική διαχείριση τής σχολικής περιουσίας άπό τόν
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Εφορο τού σχολείου τόν Βεροιώτη μεγαλέμπορο Νικόλαο Βικέλα, πού δια- 
κρίθηκε καί γιά τή γενναιοδωρία του. Χάρη στις φροντίδες τού Βικέλα συ
γκροτήθηκε τότε καί ή πλούσια σέ Εντυπα καί χειρόγραφα βιβλιοθήκη τού 
σχολείου, άπό δωρεές κυρίως βιβλίων Ελλήνων καί Ούγγρων. ’Ανάμεσα στις 
δωρεές τού Ζαβίρα πρός τή βιβλιοθήκη τού σχολείου περιλαμβανόταν καί 
Ενα άντίτυπο τής γνωστής «Χάρτας» τού Ρήγα, άριστα διατηρημένο. Τά μα
θήματα πού διδάσκονταν στό σχολείο ήταν: άρχαΐα Ελληνικά (Ξενοφών, Πλά
των, Θουκυδίδης κ.λ.), φιλοσοφία, Ιστορία, λατινικά, ρητορική, Εκκλησιαστική 
μουσική καί ξένες γλώσσες, κυρίως γερμανικά.

Χάρη στήν άνεκτική καί φιλελεύθερη στάση τών Ούγγρων άπέναντι σ’ 
δλες γενικά τις Εθνότητες, άρκετοί Έλληνες σπούδασαν στά κατώτερα ή 
άνώτερα Εκπαιδευτικά ούγγρικά Ιδρύματα καί διακρίθηκαν. Άνάμεσά τους 
ήταν λ.χ. ό Ιατροφιλόσοφος Δημήτριος Νικ. Καρακάσης άπό τή Σιάτιστα, ό 
Ιερομόναχος Δωρόθεος άπό τήν ’Ιθάκη, ό Ιερομόναχος Άμφιλόχιος άπό τά 
Γιάννινα, ό Κοζανίτης Ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Κωνστ. Σακελλαρίου, ό 
Δημ. Παναγιώτου ό Γοβδελάς, ό Καστοριανός παιδαγωγός ’Ιωάννης ’Εμμα
νουήλ, ό Μοσχοπολίτης Κων/νος Χατζή Γεωργίου Τζεχάνης, σοφάς δάσκαλος 
τών Ελληνικών σχολείων τού Temesvar, Πέστης καί Σεμλίνου, ό Καστο- 
ριανός ποιητής ’Αθανάσιος Χριστόπουλος, ό Επονομαζόμενος «Νέος ’Ανα
κρέων», καί ό Σιατιστινός Εμπορος καί λόγιος Γεώργιος Ζαβίρας (1774-1804), 
πού Εγραψε τό Εργο «Νέα Ε λλάς ή Ελληνικόν θέατρον, ήτοι 'Ιστορία τών πε
παιδευμένων Ελλήνων, τών μετά τήν θλιβεράν τού γένους ήμών κατάστασιν 
άκμασάντων». Τό Εργο αύτό άποτελεί τήν πρώτη άπόπειρα συγγραφής τής 
Ιστορίας τής Ελληνικής φιλολογίας μετά τήν 'Αλωση καί ό Ζαβίρας τό Εγραψε 
κατά τά τέλη τού 18ου αίώνα στό μικρό ούγγρικό χωριό Szavadszill&, Εχοντας 
ύπόψη του τήν ούγγρική βιβλιογραφία καί ούγγρικά ύποδείγματα γιά τή σύν- 
θεση’τής Εργασίας του. Τό χειρόγραφό του κατατέθηκε στή βιβλιοθήκη τού 
Ελληνικού σχολείου τής Βουδαπέστης, άπό όπου τό παρέλαβε ό Άνθιμος 
Γαζής, γιά νά τό έκδώσει, άλλά δέν τό κατόρθωσε. Τελικά, τό χειρόγραφο 
βρέθηκε στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών ’Αθηνών καί δημοσιεύθηκε στά 1872 
άπό τόν Ιστορικό Γεώργιο Κρέμο.

’Εκτός άπό τούς διάφορους λόγιους, πού μνημονεύσαμε, οί Έλληνες τής 
Ούγγαρίας Εχουν νά έπιδείξουν καί μιά άξιόλογη Εκδοτική δραστηριότητα. 
Τήν ίδια  Εποχή, στό πανεπιστημιακό τυπογραφείο τής Βούδας, καθώς καί 
στό τυπογραφείο Tzattner καί Karolyi τής Πέστης, πού όνομάζεται σέ πολλές 
Εκδόσεις «Ελληνικόν Τυπογραφεϊον», τυπώθηκαν άλφαβητάρια, άναγνω- 
στικά, Εγχειρίδια γραμματικής, ρητορικής, λεξικά, Ιερές Ιστορίες,κατηχήσεις, 
ψαλτήριο, Εργα άστρονομίας, γεωμετρίας, Ιστορίας, φυσικής Ιστορίας, βοτα
νικής, παιδαγωγικής κ.λ. Τά βιβλία αύτά, πού διατέθηκαν είτε στις Ελληνικές 
κοινότητες τού Εξωτερικού ή καί στάλθηκαν στή σκλαβωμένη Ελλάδα, συνε-
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τέλεσαν στην άφύπνιση και στό διαφωτισμό των Ελλήνων και γενικά στήν 
άνυψωση τοϋ πνευματικοί) τους Επιπέδου. ’Αντίτυπα των βιβλίων αυτών, 
καθώς και άλλα έλληνικά χειρόγραφα και Εντυπα σώζονται σήμερα στις 
κοινοτικές βιβλιοθήκες τής Πέστης, τοΰ Miscolc, τού Kecskemet, καθώς και 
σέ άλλα μέρη τής Ουγγαρίας, καί ή συστηματική Ερευνα τού υλικοί) αύτοΰ 
μπορεί νά φωτίσει περισσότερο τή δράση τού Ελληνισμού τής Ουγγαρίας. 
Μερικά άπό τά έλληνικά αυτά βιβλία μεταφράστηκαν στά σέρβικά καί ρου
μανικά, πράγμα πού μαρτυρεί τόν Εκπολιτιστικό ρόλο των Ελλήνων, καί 
Ιδίως των Ελλήνων τής Μακεδονίας, στή Βαλκανική χερσόνησο.

Εκτός άπό τόν τομέα των γραμμάτων οΐ "Έλληνες τής Βουδαπέστης, δπως 
καί τής Βιέννης, διέπρεψαν καί σέ άλλους τομείς. Μπορούμε λ.χ. νά μνημο
νεύσουμε τά χαρακτηριστικά παραδείγματα τού Κοζανίτη Κωνσταντίνου Τερ- 
ζή, ένός άπό τούς πιό δημοφιλείς δημάρχους τής Βουδαπέστης κατά τά μέσα 
τού περασμένου αίώνα, τού Μοσχοπολίτη στήν καταγωγή βαρώνου Σίνα πού 
δαπάνησε μεγάλα ποσά για τήν κατασκευή τής όμώνυμης ωραίας γέφυρας 
πάνω στό Δούναβη, καί τού Χριστόφορου Νάκου, ό όποιος άναφέρεται ότι 
είσήγαγε πρώτος στήν καλλιέργεια τού βαμβακιού στήν Ουγγαρία καί γενικά 
συνετέλεσε πολύ στήν άνάπτυξη τής γεωργίας της.

Μετά άπό όσα Εκθέσαμε μέ συντομία παραπάνω βγαίνει αυτονόητο τό 
συμπέρασμα δτι οΐ παροικίες τών Ελλήνων τής Ουγγαρίας, δπως καί τής 
Αύστρίας, καθώς καί οί άλλες έλληνικές κοινότητες τού Εξωτερικού συνέβα
λαν άποφασιστικά στήν οίκονομική καί πολιτιστική άνάπτυξη τών Ιδιαίτερων 
πατρίδων τους στή σκλαβωμένη Ελλάδα. Δέν θά ήταν όπωσδήποτε υπερβολή, 
άν ύποστήριζε κανείς δτι είδικά οί δύο έλληνικές παροικίες, τής Βιέννης καί 
τής Βουδαπέστης, περισσότερο άπό όποιεσδήποτε άλλες, άκτινοβόλησαν πρός 
τήν υπόδουλη Ελλάδα τό φώς τού πνεύματος, τής Ελευθερίας καί τού πο
λιτισμού.

Γενικά, οί έλληνικές παροικίες τού Εξωτερικού, καί άνάμεσα σ’ αύτές καί 
τής Ουγγαρίας, μέ τά καταστήματα καί τή μεγάλη δραστηριότητα τών Εμπόρων 
τους, πού πουλούσαν τά προϊόντα τής πατρίδας τους ή Εμπορεύονταν τά 
ευρωπαϊκά προϊόντα, άποτέλεσαν κύτταρα οίκονομικής ζωής μέ άντιπρο- 
σώπους στις σκλαβωμένες πατρίδες τους. ΟΙ ξενιτεμένοι Εκείνοι Ερχονταν σέ 
Επαφή μέ τούς συμπατριώτες τους τών πεδινών καί όρεινών κωμοπόλεων 
καί χωριών καί τούς άφύπνιζαν μέ τήν προβολή τού κέρδους καί τών χρη
μάτων, καθώς καί μέ τις φιλελεύθερες Ιδέες τους. Τώρα δημιουργούνται νέοι 
Εμποροι. Έτσι, στίς πόλεις καί τις κωμοπόλεις τής Μακεδονίας άρχίζει νά 
δημιουργείται, παράλληλα πρός τήν τάξη τών γεωργών καί τών βιοτεχνών, 
ή τάξη τών άστών, νωρίτερα ίσως άπό κάθε άλλη Ελληνική περιοχή. Πολλοί 
Επίσης άπό τούς μετανάστες Επέστρεφαν καί Εγκαθίσταντο στίς πατρίδες τους
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άφήνοντας τή διαχείριση των έμπορικών τους Αποθέσεων στούς συγγενείς ή 
τούς υπαλλήλους τους. Χωρίς τις «κομπανίες» καί τά καταστήματα τών 
άπόδημων 'Ελλήνων δέν μπορούμε νά καταλάβουμε τήν οίκονομική καί 
πνευματική άνοδο τών πατρίδων τους. Πραγματικά, δταν οί άπόδημοι αύτοί 
μεγάλωναν τούς κύκλους τών έργασιών τους, φρόντιζαν νά μετακαλοΰν νέους 
άπό τήν πατρίδα τους καί νά τούς προσλαμβάνουν ώς υπαλλήλους ή καί, 
άργότερα, ώς συνεταίρους. Συχνά οί νέοι αύτοί άνοιγαν δικούς τους 
έμπορικούς οίκους, προσκαλοϋσαν καί αύτοί μέ τή σειρά τους άλλους 
συμπατριώτες τους καί έτσι συνέχιζαν άδιάκοπα τήν έπικοινωνία μέ τήν πα
τρίδα τους.

ΟΙ μετανάστες έστελναν χρήματα στις οίκογένειές τους, έχτιζαν ή 
άνακαίνιζαν καί καλλώπιζαν τις έκκλησίες τών πατρίδων τους μέ ώραΐα ξυ
λόγλυπτα τέμπλα, άμβωνες, θρόνους κ.λ., μέ εύλαβικά άναθήματα (πολυέλαι
ους, μανουάλια, καντήλες, είκόνες άξιόλογης τέχνης), ένίσχυαν οίκονομικά 
τά μοναστήρια, κατασκεύαζαν έργα κοινής ώφελείας, ύδραγωγεΐα, βρύσες, 
δρόμους κ.λ. ’Ακόμη, έκτιζαν τά σπίτια τών οίκογενειών τους, τά γνωστά 
«άρχοντικά» τού Που, 18ου καί 19ου αιώνα, πού θαυμάζουμε σήμερα στην 
Καστοριά, τή Σιάτιστα, τήν Κοζάνη, τά Άμπελάκια καί άλλου. 'Οπως είναι 
φυσικό, οί πράξεις τους αυτές έδωσαν μεγάλη ώθηση στήν άνάπτυξη τής 
λαϊκής τέχνης, άρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, χαλκευτικής, ξυλογλυπτικής κ.λ. 
Γνωστοί ή καί άνώνυμοι λαϊκοί τεχνίτες, κυρίως Βορειοελλαδίτες, έκδήλωσαν 
δλη τήν καλλιτεχνική τους φλόγα στά έργα πού άναλάμβαναν καί τά όποια 
άποτελοϋν σήμερα μνημεία τού νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού.

’Αλλά καί στήν πνευματική καί έθνική άφύπνιση τών συμπολιτών τους 
συνετέλεσαν οί Μακεδόνες έκεΐνοι έμποροι. Είτε σπούδαζαν μέ δικά τους 
έξοδα φιλομαθείς νέους είτε τύπωναν συγγράμματα λογίων είτε καί έστελναν 
άξιόλογα ποσά στις πατρίδες τους γιά τήν Ιδρυση ή τή συντήρηση σχολείων 
ή καί βιβλία γιά τήν Ιδρυση βιβλιοθηκών, δπως π.χ. στήν Κοζάνη καί τή Μο- 
σχόπολη.

Είναι σχεδόν άδύνατο μέσα σέ λίγο χρόνο νά προσπαθήσει κανείς νά 
δώσει μιά, έστω καί γενική, είκόνα τής συμβολής τών άπόδημων 'Ελλήνων 
έμπόρων τής Ουγγαρίας στήν οίκονομική καί πολιτιστική άνάπτυξη τών 
Ιδιαίτερων πατρίδων τους στήν τουρκοκρατούμενη 'Ελλάδα. Κατ’ άρχήν, πρό
κειται γιά ένα μεγάλο θέμα, τό όποιο έξάλλου δέν έχει έρευνηθεΐ μέχρι σήμερα 
συστηματικά σ’ δλη τήν έκτασή του. Έ τσι, θά περιοριστούμε νά άναφέρουμε 
μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τό παράδειγμα τής Κοζάνης, ή όποία, 
χάρη στό έμπόριο τού κρόκου, τών άλατζάδων καί τών νημάτων, έξελίχθηκε 
άπό μικρή κωμόπολη σέ ένα σημαντικό οίκονομικό κέντρο τής Δυτικής Μα
κεδονίας, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθεΐ έκεί άστική τάξη καί ν’ άλλάξει 
άκόμη καί ό τρόπος καί ή ποιότητα ζωής, δπως παρατηρεί 6 Κοζανίτης
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λόγιος Χαρίσως Μεγδάνης οπή σχετική διατριβή του.
’Από τις 15 'Οκτωβρίου 1765 οΐ ξενιτεμένοι στήν Ουγγαρία Κοζανίτες 

έμποροι άναλαμβάνουν νά συντηρούν τό παλαιό έλληνικό σχολείο τής Κο
ζάνης, καί κατόπιν άνοίγουν νέο, τό όνομαζόμενο «ΣχολεΙον τής Κομπανίας», 
που λειτουργεί μέ τούς τόκους των χρημάτων τά όποια είχαν συγκεντρώσει 
άπό τό 1745. 'Αργότερα, έπίσης, μερικοί δωρίζουν βιβλία στήν κοινότητα Κο
ζάνης, θέτοντας έτσι τις πρώτες βάσεις τής γνωστής σήμερα βιβλιοθήκης τής 
πόλης, πού όνομάστηκε τότε «Οίκος βελτιώσεως» (1813), ένώ άλλοι, μαζί μέ 
έμπόρους τής Βιέννης, συνεισφέρουν διάφορα ποσά, ώστε νά συγκεντρωθούν 
τά άπαιτούμενα κεφάλαια καί οι τόκοι γιά τήν ίδρυση καί συντήρηση τού 
«Σχολείου τής Κοζάνης» (1809). 'Από τούς πιό σημαντικούς δωρητές τής βι
βλιοθήκης τής Κοζάνης ύπήρξαν καί οι Εύφρόνιος Πόποβιτς καί Γεώργιος 
Ρουσιάδης, πού είχαν διατελέσει καί οι δύο καθηγητές στήν Πέστη.

Κλείνοντας τή σύντομη αύτή παρουσίαση τού θέματός μας θά θέλαμε νά 
υπογραμμίσουμε καί κάτι άκόμη. 'Εκτός άπό τις οίκονομικές καί πολιτιστικές 
έπιδράσεις των άποδήμων στις Ιδιαίτερες πατρίδες τους, τό Ιδιο σημαντική 
ύπήρξε καί ή συμβολή τους στήν έθνική άφύπνιση των σκλαβωμένων 
συμπατριωτών τους. ΟΙ ξενιτεμένοι Έλληνες -καί άνάμεσά τους καί οΐ Έ λλη
νες τής Ούγγαρίας- πού άνέβηκαν οίκονομικά καί κοινωνικά μέσα στό πε
ριβάλλον τών πολιτισμένων κρατών τής Εύρώπης, αισθάνονταν περισσότερο 
άπό κάθε άλλον Εύρωπαιο τή μεγάλη διαφορά πού ύπήρχε άνάμεσα στή 
σκλαβωμένη πατρίδα τους καί στις πολιτισμένες χώρες, δπου ήταν τώρα 
έγκατεστημένοι. Είχαν άποκτήσει πλούτο καί μόρφωση, καί ένοιωθαν τούς 
έαυτούς των έλεύθερους καί οίκονομικά άνεξάρτητους. Πολλοί είχαν γίνει 
εύποροι άστοί καί είχαν άποκτήσει τήν ψυχολογία τών Εύρωπαίων άστών. 
Έτσι, δέν άνέχονταν τήν οίηση τής άριστοκρατίας ή τις καταπιέσεις τών 
κατακτητών. Έστρεφαν τά μάτια τους στή σκλαβωμένη πατρίδα, συζητούσαν 
μεταξύ τους γιά τήν τύχη της καί άναζητούσαν τρόπους γιά νά βελτιώσουν 
τή θέση της ή καί γιά νά τήν άπελευθερώσουν. Δέν είναι, νομίζουμε, τυχαίο 
τό γεγονός δτι τόσο τό κίνημα τού Ρήγα Βελεστινλή όσο καί ή όργάνωση 
τής Φιλικής Εταιρείας, πού ύπήρξαν ή χαραυγή τής έλληνικής έλευθερίας, 
γεννήθηκαν καί άπλωσαν τις πρώτες ρίζες τους άνάμεσα στούς Έλληνες τής 
Διασποράς.
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The author underlines the fact that as far as the Greek communities in 
Hungary are concerned, there does not as yet exists a complete study in which 
the history of those settlements and their contribution to the economic and 
cultural development of the enslaved Greek people are studied.

The author further distinguishes four periods in the history of those 
communities and he describes with great details their composite characteristics, 
emphasizing the repercussions of the treaties of Karlowitz and Passarowitz in 
their development. He also evaluates the factors responsible for the preferance 
shown by the Greek merchants toward Hungary, lists their cities where they 
settled as well as the commercial enterprises which they developed, always 
within the context of the Orthodoxe Church.

Special reference is made for the Greek schools, the teachers, scholars, 
benefactors, and the considerable Greco-Vlach of Budapest. At the same time 
emphasis is laid to publishing activities of the printing Houses of Buda and 
Peste. Also listed are and various others areas of social activities of the Greeks 
in those communities.

In conclusion the author offers the thesis that the Greek communities of 
Hungary contributed decisively to the economic and cultural development of 
their lands of origin and became, there, the nuclei of economic life. They also 
contributed to the cultural and national awaking of enslaved Greece and looked 
for ways to ameliorate the status of their compatriots lack home. And it is not 
accidental that the national awakening under Regas and the Philike Etaireia 
were bom  and extender their first roots among the Greek of Diaspora.
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