„Görögország a demokrácia és a nyugati civilizáció bölcsője”
Interjú őexc. Efthymios Pantzopoulos úrral, Görögország magyarországi nagykövetével

“Greece was the cradle of democracy and Western civilization”
Interview with H.E. Efthymios Pantzopoulos, Ambassador of Greece to Hungary

P Nagykövet úr, Görögország 2021-ben
ünnepli a görög forradalom 200. évfordulóját. Hogyan haladnak e jelentős
esemény előkészületei?
– A görög nemzet több mint 3500 éves
múltra tekinthet vissza. Az 1821-es görög forradalom mérföldkő volt ebben a hosszú folyamatban, a modern görög állam születését jelöli. Nemcsak az ókori Görögország, hanem a
felvilágosodás, illetve az amerikai és a francia
forradalom értékeit és elveit is tükrözte. A legnehezebb körülmények között is elkötelezettnek maradni a szabadság, függetlenség és demokrácia iránt mindig is inspiráló erő volt az
emberek számára. A görögök 1822-ben kihirdetett első alkotmánya rendkívül demokratikus és a korszakhoz mérten haladó szellemű
volt. Kijelenthetjük, hogy a görög forradalom
bizonyos mértékben hatással volt az Európán
később átsöprő forradalmakra, főleg a középeurópai nemzetekére a XIX. században, ihletet
és nagyra törő célokat merítettek belőle. A világjárvány jelentette kihívások miatt nem ünnepelhetjük a legjobb körülmények között ezt
a történelmi évfordulót. Az a fontos, hogy a
görög forradalom által terjesztett alapvető értékek a mai napig érvényesek, és világszerte
lelkesítik az embereket. Mi is ugyanezen értékeket népszerűsítjük az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros görög elnökeként.
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P Hazája mely jelentős eredményeire
büszke, és milyen fő kihívásokkal küzd
a görög társadalom?
– Görögország a demokrácia és a nyugati
civilizáció bölcsője, valamint az olimpiai játékok szülőhelye, és eredményei nemzetközileg
is megbecsült egyetemes értékekké váltak.
Mindenekelőtt ezzel dicsekednék. Ezenkívül
Görögország mindig is kivette a részét a nemzetek közötti együttműködést célzó nemzetközi erőfeszítésekből. 1952-ben csatlakoztunk
a NATO-hoz, 1981-ben pedig az EU-hoz. A
modern görög állam rendezte az első olimpiai
játékokat 1896-ban. Görögország továbbra is
sikeresen fejlődik, és szembenéz a globális kihívásokkal. A görög nép próbálja leküzdeni a
súlyos gazdasági válság következményeit, amely
tíz évvel ezelőtt sújtotta a világot és letaglózó
hatást gyakorolt gazdaságára. Az elmúlt években lezajlott „gazdasági kiigazítás” során a
költségvetési hiány megszűnt, a folyó fizetési
mérleg egyensúlyhiánya jelentősen csökkent,
és gazdaságunk általánosan rugalmasabbá vált.
A válság mellett hazánknak, akárcsak a világ
többi országának, a koronavírus-járvány ellen
is harcba kellett szállnia. Ugyanakkor nemzetközileg is példaértékűvé váltunk ebben a küzdelemben; a görög nép a világjárvány idején
magas szintű egyéni felelősséget és kollektív
polgári érettséget tanúsított. Persze még mindig
nehéz a helyzet. Az illetékes görög hatóságok
mindent megtesznek a járvány következményeinek enyhítéséért, amely nálunk is, mint minden országban, negatív hatást gyakorolt a gazdaságra. Ennek eredményeként a termelésünk
a második negyedévben csökkent, a munkanélküliség pedig nőtt. Egyik legnagyobb nemzeti jövedelemforrásunk, az idegenforgalom
nagy csapást szenvedett. Reméljük, hogy 2021ben a turizmusból származó bevételek újra elérik a 2019-es 50 százalékot. A görög kormány
minden szükséges intézkedést meghoz a járvány társadalmi és gazdasági következményeinek minimalizálására és a leginkább érintett
emberek mindennapjainak megkönnyítésére.
A végrehajtott fiskális intézkedések és a reálgazdaság likviditásának növelését célzó intézkedések összege július végéig elérte a 20,4 milliárd eurót. 2020 végére a teljes összeg meghaladja majd a 24 milliárd eurót.

P Your Excellency, in 2021 Greece will
celebrate the 200th anniversary of the
Greek Revolution. How are preparations for this significant event going?
– The Greek nation has a long history of
more than 3,500 years. The Greek Revolution
of 1821 was a milestone in this long course,
signaling the birth of the modern Greek state.
The Revolution has been, in fact, the reflection of the values and principles not only of
ancient Greece, but also of the Enlightenment
and the American and French Revolutions.
The determination for freedom, independence, democracy, against all odds, has been
the fundamental value that inspired people.
The first Constitution, promulgated by the
Greeks in 1822, was extremely democratic
and progressive for its era. We can say that
the Greek Revolution influenced to some
extent the revolutionary movements that
swept Europe, especially the Central European nations, in the 19th century, being for
them a source of inspiration and great expectations.
The challenge of the current pandemic
does not offer the best conditions to fully
celebrate such historic events. What is important is that the fundamental values spread by
the Greek Revolution remain valid until today and inspire people around the world. We
also promote these values within the framework of the current Greek Chairmanship of
the Committee of Ministers of the Council
of Europe.
P What are the main achievements of
Your country that You are proud of and
the biggest challenges the Greek society is facing?
The achievements of Greece, which is the
cradle of democracy and Western civilization
as well as the birthplace of the Olympic
Games, constitute universal goods that are
being cherished internationally. This is the
first thing I will boast about. Furthermore,
Greece has always participated in international efforts aiming at cooperation between
the nations. Greece joined the NATO in 1952
and the EU in 1981. The modern Greek state
hosted the first Olympic Games in 1896.

P Milyen tapasztalatokat szerzett, mióta januárban elfoglalta magyarországi
görög nagyköveti posztját? Melyek a
legfontosabb történelmi kötelékek a két
ország között?
– Amikor megtudtam, hogy én leszek Görögország következő magyarországi nagykövete, nagyon megörültem. Azon túl, hogy egy
baráti országban szolgálhatok, amely partner
és szövetséges, tudatában voltam a görögök és
a magyarok között évszázadok alatt kialakult
jó viszonynak is. Ez a kötelék a bizánci korig
nyúlik vissza. Például, a XII. században Piroska hercegnő, I. László magyar király lánya, II.
Komnénosz János bizánci császárhoz ment
feleségül, így Irini néven bizánci császárné lett,
majd szentté avatták. Szent Margit, akinek
nevét a Duna-sziget viseli, Laszkarisz Mária
bizánci hercegnő és IV. Béla magyar király
lánya volt. A XVIII. és XIX. század folyamán
sok görög telepedett le Magyarországon, akik
főleg kereskedelemmel és gazdasággal foglalkoztak. Sina báró olyan építkezések finanszírozásában vett részt, mint a Lánchíd, illetve a
budapesti és athéni akadémiák épületei. A
legújabb korban, a görög polgárháború
(1944–49) alatt Magyarország görögök ezreit
fogadta be, akik Budapesttől nem messze létrehozták Beloiannisz községet. A görög közösség töretlenül virágzik, és a 13 hivatalosan
elismert nemzeti kisebbség egyikeként képviselteti magát a magyar Országgyűlésben.
P Hogyan látja Görögország és Magyarország jelenlegi kapcsolatait?
– Görögország és Magyarország nagyon
magas szintű politikai és gazdasági kapcsolatokat tart fenn egymással. Elégedetten észleltem, hogy idén ez sűrűn megnyilvánult a
kétoldalú viszonyban. A két miniszterelnök,

Greece continues to successfully develop
and confront global challenges. The Greek
people are trying to overcome the consequences of the severe economic crisis that hit
the globe ten years ago and had a tremendous
impact on the world economy. In recent years
of «economic adjustment», the fiscal deficit
was eliminated, the current account imbalance was considerably reduced and the overall flexibility of our economy increased.
Besides this crisis, our country was
obliged, as the whole world, to cope with the
fight against the coronavirus epidemic. However, we managed to become an international model in this fight; the Greek people
showed a high level of individual responsibility and collective civil maturity during the
pandemic. Of course the situation is still difficult. The competent Greek authorities make
every effort to mitigate the consequences of
this epidemic, which had a negative impact
on the economy, as it happened in every country. As a result, output declined in the second
quarter and unemployment increased. One
of our biggest sources of national income,
tourism, suffered a big blow. We hope that in
2021 tourism revenues will reach 50% of
2019. The Greek government is taking the
necessary measures to minimize the social
and economic consequences of the pandemic and alleviate the everyday life of the most
affected people. Fiscal measures implemented
and measures to increase liquidity in the real
economy have reached, by the end of July, the
total amount of €20,4 billion. By the end of
2020 the total will exceed €24 billion.
P Having taken up Your post as Ambassador of Greece to Hungary in
January, what are Your experiences so

far? What are the most important historic bonds between the two countries?
– After being informed that I would be
the next Ambassador of Greece to Hungary,
I was very pleased. Besides serving in a
friendly country, that is a partner and ally, I
was aware of the relations between Greeks
and Hungarians over the centuries. Those
relations date back to the Byzantine era. For
instance, in the 12th century, the Hungarian
princess Piroska, daughter of King Ladislaus
I of Hungary, married the Byzantine Emperor Ioannis II Komnenos, thus becoming
Empress consort of the Byzantine Empire
with the name Irini and afterwards a Saint.
St Margaret, whose name has the Danube
island, was the daughter of Byzantine Princess Maria Laskarina and King Béla IV of
Hungary. During the 18th and 19th centuries,
many Greeks settled in Hungary, mainly
with trade and economic activities. Baron
Sinas contributed financially to the construction of the Chain Bridge and to the premises of the Academies of Budapest and Athens.
In more recent times, Hungary welcomed
thousands of Greeks during the Greek Civil
War (1944-49), who created the Beloiannisz
municipality not far from Budapest.
The Greek community continues to
thrive, being represented in the Hungarian
National Assembly as one of the 13 officially recognised national communities in Hungary.
P How do You see the current relations between Greece and Hungary?
– The political and economic relations
between Greece and Hungary are at a very
high level. I am very satisfied to notice that
the current year has witnessed dense bilateral contacts. The two Prime Ministers, Mr
Orbán and Mr Mitsotakis, had a meeting in
the margins of the recent European Council;
Hungarian Minister for Foreign Affairs and
Trade, Mr Szijjártó, visited Athens in July
and his Greek counterpart, Mr Dendias,
Budapest in October; Greek Minister for
Migration and Asylum, Mr Mitarachis, paid
a visit to Hungary in August and had a meeting with the Hungarian Interior Minister,
Mr Pintér.
As far as bilateral trade is concerned, this
is on an upward trend and between 2012 and
2019 its volume increased by more than 88%.
The latest statistics indicate that the same
trend will continue until the end of 2020.
I'm confident that our bilateral relations will
see further expansion.
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Orbán úr és Mitsotakis úr az Európa Tanács
legutóbbi ülésének apropóján találkozott egymással, Szijjártó úr, a magyar külgazdasági és
külügyminiszter júliusban Athénba utazott,
görög kollégája, Dendias úr pedig októberben
Budapestre jött. A görög migrációs és menekültügyi miniszter, Mitarachis úr augusztusban látogatott Magyarországra, és találkozott
Pintér úrral, a magyar belügyminiszterrel.
Ami a bilaterális kereskedelmet illeti, ez emelkedő tendenciát mutat: volumene 2012–19
között több mint 88 százalékkal nőtt. A legfrissebb statisztikák szerint ez a trend 2020
végéig folytatódik. Bízom benne, hogy kétoldalú kapcsolatainkban további bővülés lesz.
Szeretném hozzátenni, hogy a turizmus is
fontos szerepet játszik kétoldalú kapcsolatainkban. Görögország a második legvonzóbb
úti cél lett a magyarok számára, Horvátország
után. Az EU vonatkozásában Magyarország
és Görögország számos kérdésben azonos vagy
hasonló nézetet vall, például az EU külső határai védelmének fontosságáról, mivel mindkét ország határos EU-n kívüli országokkal.
P Melyek a görög külpolitika prioritásai? Geopolitikai jelentőségét tekintve
milyen szerepet tölt be Görögország?
I would like to add that tourism is also an
important chapter of our bilateral relations.
Greece became the second most attractive
destination for Hungarians, after Croatia.
Regarding the EU, Hungary and Greece
share the same or similar views on a number
of issues, such as the importance of protecting the EU's external borders, as we both
have borders with non-EU countries.
P What are the priorities of Greek
foreign policy? In terms of its geopolitical importance, what role does
Greece play?
– Being on a strategic crossroad of continents and seas, Greece has always been a pillar of stability, always promoting the principle of good neighbourly relations even in
times of crises. We strongly believe that respect for International Law and the resolution of any problem with diplomatic means
constitute the only acceptable way to ensure
peaceful coexistence in the international
community.
Greece is a member of many international and regional organisations working for
world peace and stability. Regarding regional collaboration, Greece cooperates with
many countries in South-East Europe and
the Mediterranean for enhancing political
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– A földrészek és tengerek stratégiai kereszteződésében elhelyezkedő Görögország mindig is a stabilitás oszlopa volt, még válságok
idején is a jószomszédi kapcsolatok elvét hirdette. Határozott meggyőződésünk, hogy a
nemzetközi jog tiszteletben tartása és a problémák diplomáciai eszközökkel való megoldása az egyetlen elfogadható mód a nemzetközi
közösség békés együttélésének biztosítására.
Görögország több nemzetközi és regionális
szervezet tagja, amelyek a világ békéje és stabilitása érdekében tevékenykednek. A regionális kooperáció szempontjából Görögország
számos délkelet-európai és mediterrán országgal működik együtt a politikai és gazdasági
együttműködés fokozása érdekében. Görögország Magyarországhoz hasonlóan támogatja a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját.

illetve főkonzulként a londoni főkonzulátuson. Nagykövet voltam Asztana-Kazahsztánban (ma Nur-Szultan), most pedig Budapesten. Célom, hogy minden szempontból
előmozdítsam az országaink és népeink közötti kapcsolatokat. Természetesen a kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése is
kiemelt cél.
P A mozgalmas munkanapok után
milyen szabadidős tevékenységet kedvel?
– Budapestet a világ egyik legszebb városának tartom. Pompás épületei, a táj szépsége és
a Duna egyedülálló környezetet teremtenek.
Szeretek sétálni a városban, főleg a Duna partján. A járvány miatt sajnos még nem sok lehetőségem volt az országon belül utazgatni.

P Nagykövet úr, kérem, beszéljen diplomáciai karrierjéről! Mit kíván elérni
hivatali ideje alatt?
– 1983-ban csatlakoztam a görög diplomáciai szolgálathoz. Eddigi külföldi posztjaimat tekintve szolgáltam a teheráni és a brüs�szeli nagykövetségeken, a New York-i ENSZmisszióban és az ankarai nagykövetségen,

P Ebben a nagyon nehéz időszakban
mi ad okot önnek optimizmusra a jövőt
illetően?
– Remélem, hogy a tudósoknak sikerül
védőoltást vagy gyógyszert kifejleszteniük a
koronavírus ellen, hogy az emberek tovább
alkothassanak és álmodjanak. Mondanom
sem kell, hogy ez csak akkor érhető el, ha a
világon mindenütt béke uralkodik.

and economic cooperation. Greece, like
Hungary, supports the European perspective
of the Western Balkan countries.

Unfortunately, due to the pandemic, I
have not had the opportunity to travel much
in Hungary yet.

P Your Excellency, tell us please about
Your diplomatic career. What do You
aim to achieve during Your tenure?
– I joined the Greek Diplomatic Service
in 1983. Regarding my posts abroad, I have
so far served at the Embassies in Tehran and
Brussels, at the Mission to the UN in New
York, the Embassy in Ankara and the Consulate General in London as Consul General. As Ambassador I have served in AstanaKazakhstan (nowadays Nur-Sultan) and now
in Budapest.
My aim is to promote the relations between our countries and peoples in every
aspect. Of course the enhancement of cultural and economic relations is one of the
main goals.

P In this very tough period, what are
You the most optimistic about as You
look forward?
– I hope that scientists will succeed to develop a vaccine or medicine against the coronavirus so that people can continue to create
and dream. Needless to say, this can only be
achieved if peace prevails around the world.
Anna Popper

P What leisure activities do You like
after busy working days?
– I believe Budapest is one of the most
beautiful cities in the whole world. Its magnificent buildings, natural landscape and the
Danube create a unique environment. I like
to walk in the city, especially along the Danube.

