
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ CSONGRÁD 

 

 

Κανονικά µέλη και µέλη υποστηρικτές κατά ηλικία 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ 

57 

ΜΕΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

20 

Ανήλικοι, σπουδαστές 

26 

Ενήλικοι 

31 

Ανήλικοι, σπουδαστές 

8 

Ενήλικοι 

12 

 

 

Κανονικά µέλη κατά εθνικότητα 

 

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  

13 

Γεννηµένοι στην 

Ουγγαρία, απόγονοι 

της 1ης διασποράς 

 

0 

Γεννηµένοι στην 

Ουγγαρία, απόγονοι της 

2ης διασποράς  

 

7 

Γεννηµένοι στην Ελλάδα, 

στην Κύπρο ή αλλού 

 

 

6 

ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

 

18 

 

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ/ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ 

26 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ/ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ∆ΥΟ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

0 Γεννηµένοι στην 

Ουγγαρία 

22 

Γεννηµένοι στην Ελλάδα, Κύπρο ή 

αλλού 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το επίπεδο γνώσης ελληνικών των κανονικών µελών και η επαφή τους µε την 

Ελλάδα 

 

 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΗΛΗΚΟΙ / 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3 ΕΤΩΝ 

Μιλούν σε επίπεδο µητρικής 

γλώσσας ή πολύ καλά 

 

8 

 

5 

 

5 

Μιλούν σε βασικό επίπεδο 0 2 3 

Καταλαβαίνουν ελάχιστα ή δεν 

ξέρουν καθόλου 

 

5 

 

11 

 

11 

Μαθαίνουν τακτικά 0 2 11 

 

 

 

7 

Πηγαίνουν στην Ελλάδα ή στην 

Κύπρο κάθε χρόνο 

 

5 

 

7 

 

9 

 

4 

 

 

Θρησκευτική ταυτότητα των κανονικών µελών άνω των 14 ετών 

 

ΘΡΙΣΚΟΙ 

19 

ΜΗ ΘΡΙΣΚΟΙ 

16 

 

 

Θρήσκευµα των θρησκευόµενων κανονικών µελών άνω των 14 ετών και η επαφή 

τους µε την ορθόδοξη εκκλησία 

 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ 

8 

Πηγαίνουν σε εκκλησία:  6 

Πηγαίνουν σε ορθόδοξη εκκλησία:  6 

Θεωρούν σηµαντικό να πηγαίνουν σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία:  5 

ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ 

 

11 

 

 

 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

- Ο Σύλλογος συνολικά έχει 77 µέλη. Ο αριθµός αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα 

τέταρτο των µελών είναι υποστηρικτές.  

- Μεταξύ των κανονικών µελών ο αριθµός των ανήλικων και σπουδαστών (26) πλησιάζει τον αριθµό των 

ενήλικων (31) πράγµα που οφείλεται στο ότι ανάµεσα στους ενήλικους είναι λίγοι εκείνοι της τρίτης ηλικίας 

και ότι οι µικτοί γάµοι που γίνονται στην Ελλάδα καταλήγουν σχετικά συχνά σε διαζύγιο.  

- Μεταξύ των µελών δεν υπάρχουν απόγονοι παλιών Ελλήνων εµπόρων (πρώτη διασπορά). 



- Μεταξύ των ενήλικων µελών είναι σχετικά λίγοι οι πολιτικοί πρόσφυγες ή απόγονοι αυτών (7), από τους 

οποίους 2 µιλούν τα ελληνικά. 

- Ο αριθµός εκείνων των ενήλικων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στην Μεγάλη Βρετανία (6) 

πλησιάζει τον αριθµό εκείνων των Ελλήνων που γεννήθηκαν στην Ουγγαρία και έχουν ουγγρική 

υπηκοότητα. Οι πρώτοι εγκαταστάθηκαν ή διαµένουν στην Ουγγαρία κατόπιν σπουδών ή λόγω γάµου.  

- Είναι µεγάλος (18) ο αριθµός των µη ελληνικής καταγωγής συζύγων, από τους οποίους / τις οποίες 7 

µιλούν σε υψηλό ή µέτριο επίπεδο τα ελληνικά, και από τους οποίους / τις οποίες 2 παρακολουθούν 

µάλιστα και τα µαθήµατα ελληνικών. Στην ουσία – εκτός από 2 περιπτώσεις – πρόκειται για γυναίκες 

Ελλήνων και µητέρες από τις οποίες 3-4 ανατρέφουν τα παιδιά τους χωρίς τον Έλληνα πατέρα. Όλες οι 

τελευταίες πηγαίνουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα ελληνικών. Μπορούµε να πούµε ότι Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΣΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. 

- Οι οικογένειες διαιρούνται σχεδόν ισάριθµα σε τρεις κατηγορίες: 1) Πρόσφυγες και απόγονοι αυτών µε τις 

οικογένειές τους, 2) Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στον νοµό Csongrád τις τελευταίες δύο δεκαετίες ή 

διαµένουν εδώ µε τις οικογένειές τους, 3) Μητέρες που ανατρέφουν τα παιδιά τους χωρίς τον Έλληνα 

πατέρα µε τις οικογένειές τους. 

- Όλα τα παιδιά γεννήθηκαν από µικτούς γάµους, 4 από αυτά στην Ελλάδα ή στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες µητέρες που παντρεύτηκαν Έλληνα της Ελλάδας προτίµησαν να 

γεννήσουν στην Ουγγαρία.  

- Το επίπεδο γνώσης ελληνικών στα παιδιά είναι ανεξάρτητο από την ηλικία τους. Αυτό εξαρτάται 

προπάντων – αλλά όχι αποκλειστικά – από το σε τι γλώσσα τους επικοινωνούν οι γονείς τους.  

- Τα µισά από τα παιδιά άνω των έξι χρόνων παρακολουθούν τα µαθήµατα ελληνικών.  

- Οι ενήλικοι γεννηµένοι στην Ελλάδα όπως και οι σύζυγοι και τα παιδιά τους επισκέπτονται την Ελλάδα 

τακτικά. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν εκεί τις περισσότερες φορές όταν διοργανώνεται ταξίδι από το Σύλλογο.  

- Μισά περίπου από τα άνω των δεκατεσσάρων χρόνων κανονικά µέλη είναι θρήσκα. (Η ερώτηση δεν ήταν 

πόσοι είναι βαπτισµένοι.) 

- Οι περισσότεροι Έλληνες που γεννήθηκαν στην Ουγγαρία δεν ακολουθούν καµία θρησκεία ή δεν είναι 

ορθόδοξοι. 

- Σε ορθόδοξη εκκλησία βασικά πηγαίνουν εκείνοι οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν εδώ τις τελευταίες 

δεκαετίες, από τους οποίους οι περισσότεροι θεωρούν σηµαντικό να πηγαίνουν σε ελληνική ορθόδοξη 

εκκλησία.  

- Στην περίπτωση των συζύγων των ορθόδοξων Ελλήνων/Ελληνίδων µια φορά µόνο έγινε ασπασµός της 

ορθόδοξης θρησκείας, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις οι οικογένειες  συνδέονται περισσότερο µε την 

ορθόδοξη εκκλησία παρά µε το θρήσκευµα του Ούγγρου / της Ουγγαρέζας συζύγου. 

 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΩΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ CSONGRÁD ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ CSONGRÁD.  

 

Αλέξανδρος Πούρος 

πρόεδρος του Συλλόγου 

 


