
Νίκος Φωκάς
Τη να κάνουμε σαν Έλληνες
Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, και 
η εξέγερση του 1956 στην Ουγγαρία



„… Τα γεγονότα ξέσπασαν την Τρίτη 
βράδυ 23 του Οχτώβρη. Από το ίδιο βράδυ 
οι εξεγερμένοι έγιναν κύριοι της πόλης και 

μόνο τμήματα της ασφάλειας 
υπεράσπιζαν διάφορα κομματικά και 

άλλα γραφεία.”

Απόσπασμα από την έκθεση του Μιχάλη Τσάντη μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ, 

Πηγή: ΑΣΚΙ



…. μήπως είναι αποδεκτό σε μια 
χώρα 9,5 εκατομμυρίων 
κατοίκων να ξεκινήσουν ποινικές 
διαδικασίες εναντίων ενάμιση 
εκατομμυρίων πολιτών; …

Μπέρια:



Στο τομέα της οικονομίας έγιναν πολλά λάθη τα 
οποία πρέπει το συντομότερο να διορθωθούν. Ο 
ρυθμός εκβιομηχάνισης είναι 
υπερβολικός. Φέτος 19 δισεκατομμύρια φιορίνια 
προγραμματίσανε για επενδύσεις. 

Μολότοφ



. … Θα ήταν ορθότερο ο 
πρόεδρος του υπουργικού 
συμβούλιου να ήταν Ούγγρος. 
– Δηλαδή να μην είναι εβραίος 
/σημείωμα Ν. Φ.

Μπέρια:



… αν ο σύντροφος Νάγκι θα αναλάβει την 
προεδρία του υπουργικού συμβουλίου 
(δηλαδή της κυβέρνησης) ο σύντροφος 
Ράκοσι, ως σύντροφος με μεγάλη εμπειρία 
και αφοσίωση προς τις υποθέσεις του 
κόμματος μπορεί να παραμείνει στην 
ηγεσία του κόμματος. 

Μπέρια



Ιμρε Νάγκι πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας 1953



Έτος της Επανάστασης
Χρονικό 1956

Zigmándi Pius



Viktor Silov και τα σοβιετικά στρατεύματα αποχώρησαν από 
την Ουγγαρία της 16 Ιουνίου 1991



Δημοσθένης
Demonsztenész
De-monsz-te-nész
De most te mész 
που σημαίνει  
Τώρα εσύ φεύγεις. 

Πως ονομάζεται ο Ράκοσι ο μεγάλος Ούγγρος 
ρήτορας



FIDESZ 1990



Πορεία από Πολυτεχνείο, 



Συγκέντρωση στο άγαλμα του 
ποιητή Πέτεφι (Pefőfi)



στο άγαλμα του Μπεμ (Bem)
Eötvös Lóránd univ.



μπροστά από κοινοβούλιο



Το άγαλμα του Στάλιν



Το άγαλμα του Στάλιν



ραδιοφωνικός σταθμός



„Την Τετάρτη 24 του Οχτώβρη οι 
σύντροφοι που μέναν στο Ντόχαν γκιάρ
όπου ζούνε περί τους 2000 πρόσφυγες 
πήραν τη πρωτοβουλία και από αχτίβ 40 
στελεχών εκλέξαν μια πενταμελή 
επιτροπή …
Πηγή: ΑΣΚΙ

έκθεση του Μιχάλη Τσάντη



 Την Τετάρτη μια μαγιάρα συντρόφισσα που 
δούλευε στο μηχανισμό της κεντρικής 
επιτροπής και συνεργάζονταν με τους 
έλληνες, ρώτησε την επιτροπή αυτή πόσοι 
έλληνες μπορεί να πάρουν όπλα και να 
χρησιμοποιηθούν όπου χρειαστεί. Η επιτροπή 
απάντησε ότι θα μπορούσαμε αμέσως να 
διαθέσουμε 200 άλλα ταυτόχρονα θα έπρεπε 
να μας διαθέσετε όπλα για να υπερασπίσουμε 
το Ντόχαν γιάρ το χωριό κλπ. …Πηγή: ΑΣΚΙ

έκθεση του Μιχάλη Τσάντη



Πήγα στο Ντόχαν γκιάρ τη Δευτέρα 
29 του Οχτώβρη και έμενα συνεχώς 
εκεί κρατώντας συνεχώς επαφή και 
βοηθώντας την επιτροπή στην 
αντιμετώπιση της κατάστασης.„
Πηγή: ΑΣΚΙ

έκθεση του Μιχάλη Τσάντη



Πηγή: Εθνικό Αρχείο Ουγγαρίας 
Φάκελος: M.O.L. 276/ 54, 
Αρ. εγγράφου: 54/93 
Ημερομηνία: 08/04/1950 

Παραδοτέο στο Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Η Ελλάδα 
από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές 
εξελίξεις»

Εισήγηση για την εγκατάσταση και 
για την ένταξη στο χώρο εργασίας 

των Ελλήνων προσφύγων



„1./ Για τους 1500 (1900 μαζί με τα μέλη 
των οικογενειών τους) πρόσφυγες που 
θα απασχοληθούν στη βιομηχανία θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί στέγαση στο 
χώρο εργασίας ενός Καπνεργοστασίου
στην περιοχή Κούμπανια (Kobanya), 
ύστερα από κατάλληλες μετατροπές.”
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Ουγγαρίας 



Καπνεργοστάσιο

στα ουγγρικά 
Dohánygyár

με ελληνική γραφή και 
προφορά Ντόχαν γκιάρ



Ντόχαν γκιάρ



Ντόχαν γκιάρ



Για την κατάσταση της 
κατοικίας των πολιτικών 
προσφύγων από την 
Ελλάδα στην Ουγγαρία.
Πηγή ΑΣΚΙ



Απόσπασμα από την έκθεση του 
Μιχάλη Τσάντη μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, 
Πηγή: ΑΣΚΙ

Η προβοκάτσια του Στάλιν βάρος
(Sztálinváros – Stalingrad)



Τριμελής αντιπροσωπεία

Φώκος Βέττας, 
Μιχάλης Τσάντης, 
Τάσος Αρνταμάνης

Σημείωμα
Για την κατάσταση των προσφύγων στην 

Ουγγαρία 
30/12/1956 Πηγή: ΑΣΚΙ



„Για την ανάλυση των αποφάσεων της 7ης
πλατιάς ολομέλειας της ΚΕ και την ενίσχυση της 
κομματικής μας δουλειάς στάλθηκε στα μέσα 
του Μάρτη 1957 στην Ουγγαρία αντιπροσωπεία 
από τους σ.σΒ. Ζάχο, και Γ. Τρικαλινό μέλη της 
ΚΕ, και τους σ.σ. Η. Ρούνη και Κ. Λιναρδάτο με 
επικεφαλής το σ. Π. Ρούσα μέλος του ΠΓ της 
ΚΕ.”

Έκθεση για τη δουλειά στην 
Ουγγαρία

Μάρτης 1957 Πηγή: ΑΣΚΙ



Σήμερα οι σύντροφοι μας μετέχουν πιο ενεργά στην 
ανασυγκρότηση του κόμματος και του λαϊκού κράτους.

(Περίπου 100 είναι καταταγμένοι στα επαναστατικά τάγματα 
εθνοφρουράς. Δημιουργήθηκαν 7 Δεκεμβρίου 1956 υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Μάρτη του 1957 αριθμούσαν 2000 
μέλη. Ν.Φ.(

Εξαλείφεται η τάση μετανάστευσης από την 
Ουγγαρία.

Έκθεση για τη δουλειά στην 
Ουγγαρία

Μάρτης 1957 Πηγή: ΑΣΚΙ



Αυτή η παραμονή θα μετεξελιχτεί σε 

Κοινωνική ένταξη

η σε

Αφομοίωση

Στη συνέχεια



Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) –
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην

κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


