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ПРЕЗИДЕНТ ПОСПІЛКУВАВСЯ
З МАРІУПОЛЬСЬКИМИ ГРЕКАМИ

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області поспілкувався з представниками грецької громади Приазов’я. Зустріч відбулася у соборі архистратига Михаїла в Маріуполі, біля
пам’ятника Митрополиту Ігнатію.
створені усі умови для того, щоб
“Сьогодні тверда позиція УкраВід імені Ради Федерації грецьких діти, які мають грецьке коріння, мо- їни у боротьбі за мир приводить
товариств України Президента на гли вивчати новогрецьку мову. Та- до того, що всі країни, крім Росії,
гостинній приазовській землі тепло кож Олександра Іванівна розповіла підтримують запровадження мипривітала голова Федерації грець- про те, як живуть мешканці населе- ротворців. Дотиснемо Росію. Ви
ких товариств України Олександра них пунктів із компактним прожи- бачите, що зараз Росія знаходиться
Проценко-Пічаджи. У зустрічі та- ванням греків, які опинилися у зоні у тотальній і повній ізоляції. Ніхто
кож взяли участь члени виконкому проведення АТО (слід зазначити, її не підтримує, лише тому, що вона
ФГТУ, лідери та активісти грецьких що на зустрічі були присутні сіль- агресією пішла на Україну і вбиває
товариств Маріуполя, Сартани, Ста- ський голова с.Чермалика та голова українців”,- підкреслив Порошенко.
рого Криму, Волноваського, Ман- сільського товариства греків), та заТакож Президент подякував
гушського та Нікольського райо- дала питання про те, коли ж в Укра- громаді за потужну підтримку Занів Донецької області. Олександра їні настане довгоочікуваний мир.
кону про розвиток мови та підІванівна наголосила, що не випадПрезидент зазначив, що з першо- креслив важливість заохочувати
ково ця зустріч відбувається біля го дня свого президентства «робив, маленьких дітей вчити українську
пам’ятника Митрополиту Ігнатію: робить і буде робити все для того, мову, бо вони повинні знати і свою
«Святитель народився в Греції, але щоб на українську землю прийшов мову, і державну мову – українську.
саме з його ім’ям пов’язано засну- мир». «Звичайно, на жаль, це зале«Я дуже дякую вам за потужну
вання Маріуполя. Саме Митрополит жить не від нас», – додав глава дер- підтримку нашого мовного законоІгнатій є засновником міста Марі- жави. Петро Порошенко представив давства. Захищаючи право маленьуполя та був його першим градона- Олександрі Іванівні міністра оборо- ких дітей вчити українську мову,
чальником. Греки України, так само ни Степана Полторака та начальни- ми захищаємо їх від дискримінації.
як і Українська Православна Церк- ка Генерального штабу ЗСУ Віктора Діти будуть знати і мову національва, шанують пам’ять святого Ігнатія Муженка, які супроводжували його них меншин, і державну мову», —
Маріупольського, який подвизався у поїздці, та нагадав, що, відповідно сказав Петро Порошенко.
на Святій Горі Афон».
до закону, зараз переформовується
Під час зустрічі О.І.ПроценкоГолова ФГТУ проінформувала антитерористична операція.
Пічаджи зазначила, що у ці важкі
Президента про багатогранну діПрезидент наголосив на важли- для України часи грекам велику дояльність Федерації грецьких това- вості створення усіх умов для того, помогу надає меценат, Голова Благориств України та зазначила, що гре- щоб на Донбасі було припинено во- дійної організації «Фонд Бумбураса»
ки України повністю підтримують гонь і почала роботу миротворча Пантелеймон Бумбурас. Він не лише
новий Закон про освіту, бо у країні місія ООН.
опікується соціальними проектами,

фінансує відпочинок дітей із зони
АТО на узбережжях Греції, Азовського та Чорного морів, але й величезну увагу приділяє допомозі нашій армії. Групою компаній «Гефест»
і особисто паном П. Бумбурасом купуються ліки (на загальну суму 1.000
000 євро) і амуніція для українських
військовослужбовців, що проходять
службу в зоні проведення АТО.
Президент зауважив, що такі
люди, як П.В.Бумбурас, обов’язково
будуть відзначені Україною, та
зазначив, що планує запросити
Прем’єр-міністра Греції Алексіса
Ципраса відвідати Маріуполь та
місця проживання грецької громади в Приазов’ї.
«Ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом
з нами започаткували декілька важливих проектів і щодо навчання, і
щодо будівництва, і щодо підтримки церкви. І багато інших речей, які
будуть виходити від вас, і я буду це
захищати», — сказав Президент.
Наприкінці зустрічі Петро Олексійович Порошенко подарував голові Федерації грецьких товариств
України унікальне видання «Кобзаря», оздоблене сріблом. Олександра
Іванівна у свою чергу передала Президенту книги про греків України.
Вікторія ПОМАЗАН.
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3000 ДІТЕЙ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ
ВІД "ФОНДУ БУМБУРАСА"

Напередодні Великодня представники
Благодійної організації «Фонд Бумбураса»
привітали школярів, які проживають у
зоні АТО, й подарували їм паски та солодощі. Як повідомила голова Маріупольської
філії БО «Фонд Бумбураса» Олена Добра,
загалом подарували 3.000 подарункових наборів у різних населених пунктах Донеччини.
Для БО «Фонд Бумбураса» вже стало доброю
традицією в таке величне свято проводити благодійні акції, направлені на підтримку дітей, які
живуть у зоні АТО. Цей рік не став винятком.
6 квітня голова Федерації грецьких товариств
України Олександра Проценко-Пічаджи, голова Маріупольської філії БО «Фонд Бумбураса»
Олена Добра та зав. соціальним відділом виконкому Федерації грецьких товариств України
Ганна Герман завітали до Чермалика, Новосілки,
Кам’янки, Мирного, Гранітного, Старогнатівки,
Андріївки, Бугасу, Сартани, Старого Криму, Кириллівки, Келеровки, Македонівки, Кременівки,
Касьянівки та Талаковки.
Як водиться напередодні свята, вони приїхали не з порожніми руками –
привезли для дітей подарунки
від Голови БО «Фонд Бумбураса»: святкові пасочки,
вафлі «Артек», печиво «Есмеральда», шоколад, цукерки «Bonny-Fruit» та вафельні
трубочки «Konafetto». Разом
зі смаколиками діти також
отримали вітальні листівки
від мецената з побажанням
провести святкові дні з піднесеним настроєм.
Вручивши гостинці, голова Федерації грецьких то-

вариств України Олександра
Проценко-Пічаджи привітала
дітвору від імені Голови Фонду Пантелеймона Васильовича
Бумбураса з наступаючими Великодніми святами, побажала
їм чистого неба, гарної долі,
життєвих гараздів та успіхів у
всіх починаннях.
А дитячим радощам та задоволенню не було меж. І як на
зустрічах із дітьми каже Пантелеймон Васильович Бумбурас:
«Давайте завжди пам’ятати, що
щастя та здоров’я дітей – це запорука сильної країни, нашої
України! Хай їм щастить!»
Слід також зазначити, що
БО «Фонд Бумбураса» відправила 235 подарункових наборів
і до Мар’їнки.
Прес-служба ФГТУ.

ПАНТЕЛЕЙМОН БУМБУРАС ЗІБРАВ В ОДЕСІ
ГРЕКІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ
У центрі Одеси 27 березня 2018 року понад 600 осіб взяли участь у ході, яка відбулася в
рамках святкування Дня незалежності Греції і
25-річчя побратимства грецького міста Пірея
та Одеси.
Такий масштабний захід відбувся у місті
вперше. Хода стартувала від Свято-Троїцького
собору, далі — попрямувала вулицями Катерининською, Грецькою. Завершився парад на
Грецькій площі. Учасники акції, переважно діти
і молодь із Одеси, Маріуполя, Києва, Запоріжжя,
Мелітополя, Харкова, Львова, Сартани, Старого
Криму та сільських районів Донецької області,
несли прапори України і Греції, і були одягнені
в однакові білі блузи з емблемою у вигляді серця, дві частини якого — в кольорах державних
прапорів двох країн, на шиях — пов’язані хустки аналогічного забарвлення. У колоні йшов оркестр, що виконував різні композиції, а також
— танцювальний ансамбль. Частина людей була
в національних грецьких костюмах. Слід зазначити, що дуже багато було дітей із зони АТО, які
у школах вивчають новогрецьку мову.
На площі відбувся урочистий мітинг, у якому взяли участь співробітники дипломатичних
представництв, представники різних політичних партій Греції, голова Федерації грецьких
товариств України, керівництво міста та голова
благодійної організації «Фонд Бумбураса», з ініціативи якої відповідні заходи було організовано в Одесі. Присутні поклали квіти до підніжжя
розташованого тут пам’ятника борцям за незалежність Греції від Османської імперії «Клятва
засновників «Філікі Етерія» (скульптурна композиція, присвячена трьом ініціаторам створення
таємної організації «Філікі Етерія», яка підняла
Грецію у 1821 році на боротьбу за незалежність).
У масштабному святкуванні в Одесі Дня Незалежності Греції взяв участь Одеський міський

голова Геннадій Труханов.
«Хочу сьогодні привітати
всіх нас ще з одним святом
– ювілеєм побратимства з
грецьким містом Піреєм.
Відповідний договір був
укладений 25 років тому 25
березня. У нас багато спільного, що, безсумнівно, надає
стимул розвитку взаємин
між містами», - підкреслив
Геннадій Труханов.
Міський голова зазначив,
що в рамках святкування
ювілею заплановано безліч заходів як
в Одесі, так і в
Піреї. У їх числі: футбольний
матч між командами «Олімпіакос» (Греція) «Чорноморець»
(Україна), двосторонній обмін делегаціями
школярів, культурні програми,
установка і відкриття на Одеській площі в Піреї
туристичного символу Одеси - «Якір-серця».
І, звичайно, відкриття Грецького парку в Одесі до дня народження міста. Це стане ще одним
місцем, яке ріднить Одесу з Грецією: тут будуть
представлені грецька культура, одеські традиції
і сучасні елементи благоустрою.
В Одесі також пройшли й інші святкові заходи, присвячені зазначеним подіям. Зокрема, в
Одеській філії Грецького фонду культури — виставка першого грецького поета-сюрреаліста,
письменника і фотографа Андреаса Ембірікоса

«Эллины Украины», 2 -я стр., апрель 2018 г.

«Без правил, без кордонів. Андреас Ембірікос (1901-1975)», у музичній школі ім. Петра Столярського — виступ грецького ансамблю Art Various, у філармонії — концерт
відомого грецького музиканта Йоргоса Далараса та ін.
Прес-служба ФГТУ.

Время. События. Люди
ПАНТЕЛЕЙМОН БУМБУРАС У БІЛОМУ ДОМІ:
ЗА ЗАПРОШЕННЯМ ДОНАЛЬДА ТРАМПА


У Білий дім на щорічне
святкування 25 березня, що
відзначається усіма греками
діаспори, був запрошений
Пантелеймон
Васильович
Бумбурас, голова БО «Фонд
Бумбураса», одеський підприємець грецького походження
та Почесний консул Греції у
Криму.
У присутності відомих діячів діаспори за кордоном, а
також представників нашої
країни, як у політичній, так і
в діловій сферах, президент
Трамп у своїй промові з особливим теплом висловлювався
про Грецію, її історію, культуру, а перш за все про тих, хто
об’єднує дві країни. «Спільні
культурні цінності є основою,
завдяки якій Сполучені Штати
та Греція протистоять будьяким викликам, що можуть
виникнути в майбутньому»,
- заявив Дональд Трамп. Завершив свій виступ президент
США побажанням: «Нехай
Господь благословить греків».
Під час свого візиту до
США П.Бумбурас взяв участь
у щорічному прийомі СтарцяАрхієпископа Американського Димитрія, на який також
були запрошені найвпливовіші представники ділових,
громадських та політичних
кіл Америки. Двадцять греків, американців та громадян
штатів грецького походження,
включаючи Міністра торговельного судноплавства і острівної політики Греції Панайотіса Курубліса, Заступника
міністра закордонних справ
Сполучених Штатів пана Коєна, посла Греції в Вашингтоні пана Лалакоса Хрістоса, представника посольства Кіпру та Президента
компании «Manatos & Manatos», були присутні на
вечері.
Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо та перша леді
Чірлейн МакКрей організували свято на честь 25
березня в особняку «Gracie Mansion» у Мангеттені

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗА УЧАСТЮ НАУКОВЦІВ
ІЗ ГРЕЦІЇ
31 березня в телестудії Українського народного телебачення в прямому
ефірі пройшла Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні методи лікування в клінічній онкології»,
яка була організована та проведена
Радою національних спільнот України.

та запросили ряд відомих греків та американців.
З нагоди візиту до Америки пан Бумбурас зміг
у супроводі своєї родини не тільки навідатись до
Нью-Йорку, але й провести там низку важливих зустрічей.
Прес-служба БО “Фонд Бумбураса”.

«ВСЮДИСУТНІСТЬ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ»
22 березня в Інституті філології (м.Київ) відбулася зустріч студентів-неоелліністів та філеллінів Києва із Надзвичайним та Повноважним
Послом Грецької Республіки в Україні п. Георгіосом Пукамісасом, який виголосив доповідь на
тему «Всюдисутність грецької мови», присвячену Дню грецької мови, який ми святкуємо 9 лютого – у день смерті національного поета Діонісія
Соломоса, автора грецького гімну.
Пан Посол наголосив, що виступи про мову,
як правило, стосуються літератури як найвищого зразка мовної діяльності, тоді як його цікавить
щоденне життя мови, те незриме, що пов’язує між
собою членів суспільства та відкриває суспільство
іншим, шляхи мовного збагачення чи збідніння,
культурного обміну.
Зокрема п. Г. Пукамісас спробував
показати, наскільки
грецька мова вкорінена в кожному із
присутніх, запропонувавши «етимологічну» гру, ілюстраціями до якої
були мови Європи.
Запозичена лексика,
на думку п. Посла,
«це те багатство, яке
успадкували сучасні
греки від своїх дав-



ніх
предків,
починаючи
з часів, коли
використовувалося лінійне письмо Б
(1500–1400 рр.
до н.е.). Це той
спадок, який
має здатність
передаватися
навіть за відсутності його
початкових
носіїв та господарів. Можна припустити,
що, навіть у разі зникнення носіїв цієї мови, вона, не будучи
мовою колоніальної держави
чи країни з імперськими амбіціями, продовжить дарувати
Європі та всьому світові своє
неперевершене багатство та
дивовижну здатність передавати поняття, описувати стани та
називати нові галузі науки».
Джерело: hinstpres.univ.
kiev.ua

«Эллины Украины», 3 -я стр., апрель 2018 г.

Як повідомляє сайт radaspilnot.org.
ua, у своєму вступному слові Голова
Ради Ашот Аванесян звернув увагу присутніх на важливість обговорення проблеми лікування раку в Україні — від
цієї тяжкої хвороби щохвилини в світі
помирає дві людини, на необхідність
об’єднання зусиль українських та європейських онкологів у застосуванні
сучасних технологій лікування, на можливість обміну досвідом та підвищенні
кваліфікації. Ашот Дадікоєвич привітав
всіх присутніх на конференції вчених,
дослідників, практиків як з України, так
і провідних онкологів Греції , які прибули спеціально для участі у конференції,
на чолі з професором Іонісом Спіліотісом, Головою Асоціації хірургів-онкологів Греції, директором і провідним
спеціалістом по онкохірургііі в Afina
Medikal Center, Md, PhD.
Сердечно привітав учасників конференції Генеральний консул Грецької
Республіки в Україні, заступник Голови
Дипломатичної Місії, радник пан Александрос Будуріс.
Пан Александрос подякував Голові Ради національних спільнот України
Ашоту Аванесяну за зусилля по організації заходів щодо підтримки національних громад України.
Право ведення конференції було передано модераторам — найвідомішим
українським вченим – професору Михайлу Захарашу, президенту Асоціації колопроктологів України, Голові Наукового товариства хірургів м. Києва та
Київської області, члену-кореспонденту НАМН України, доктору медичних
наук, Лауреату Державної премії в галузі науки і техніки України та Костянтину Копчаку, провідному науковому
співробітнику Національного інституту
раку, доктору медичних наук, Лауреату
Державної премії в галузі науки і техніки України.
Відкрив конференцію науковою доповіддю «Перитонеальний карциноматоз» наш гість з Греції — професор Іоаніс Спіліотіс. Продовжив тему доповіді
з аналізом ситуації по Україні Андрій
Безносенко, кандидат медичних наук,
головний лікар Національного інституту раку.
Серед доповідачів були представлені представники трьох провідних
лікувальних і наукових закладів України, які мають найкращі результати в
лікуванні зазначеної хвороби. Під час
проведення конференції відбулися
прямі включення – телемости з дослідницькими центрами Греції, Франції та
доповіді європейських вчених. Серед
кращих доповідей відзначимо виступ
Олександра Квасівки – хірурга-онколога Національного інституту раку, та
В’ячеслава Максимовського, MD, PhD,
хірурга-онколога, завідувача відділенням Центру Одеського медичного університету.
Учасники конференції мали можливість неформально спілкуватися,
обмінюватися досвідом, своїми координатами, налагоджувати міжнародні
контакти. По завершенню заходу учасники конференції отримали Сертифікати учасника за підписом організаторів
конференції.
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В МАРИУПОЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ГРЕЦИИ

В течение нескольких дней отмечали в Мариуполе 197-ю годовщину начала борьбы за независимость Эллады. Основной локацией
главного национального праздника эллинов стал Мариупольский
государственный университет, в
актовом зале которого состоялся
концерт в честь Дня национального возрождения Греции.
Организатором праздничного
мероприятия стала Федерация греческих обществ Украины (ФГОУ),
Мариупольское общество греков,
Генеральное консульство Греческой
Республики в Мариуполе и Мариупольский государственный университет. Сразу же в фойе перед
актовым залом гостей праздника
встречал греческой мелодией ансамбль «Фарос» из поселка Сартана.
Радость праздника с греческой диаспорой в МГУ разделили почетные гости – Генеральный
консул Греческой Республики в
Мариуполе Элени Георгопулу, председатель ФГОУ Александра Проценко-Пичаджи, советник председателя Донецкой облгосадминистрации
Дмитрий Ляшов, секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма, первый проректор МГУ Елена
Булатова, помощник народного депутата Украины Дмитрия Лубинца
Наталья Чилиби.

Приветствуя участников праздника, Александра Проценко-Пичаджи заявила, что День национального возрождения Греции
– самый значимый праздник для
эллинов, в том числе и для многочисленной греческой диаспоры.
Как добавила Александра Ивановна, греки, проживающие сегодня в
нашей стране, будут все делать для
того, чтобы Украина была единой и
независимой, процветала и пребывала в братстве с их исторической
родиной.
В свою очередь, Элени Георгопулу традиционно прочитала
праздничное поздравление президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, подчеркнувшего
в своем обращении к диаспоре, что
свобода для греков является основным принципом их существования,
а также перечислившего основные
вехи борьбы мужественного народа Эллады против завоевателей. Он
заверил, что в настоящее время его
страна не мыслит себя вне пределов
Евросоюза, так же как и ЕС – без
Греции. «От всей души желаю вам
и вашим семьям здоровья, счастья,
успеха и мира! Да здравствует Греция! Да здравствуют греки!» - резюмировал в своем поздравлении
Прокопис Павлопулос.
Приветствие от губернатора
Донетчины зачитал собравшимся

его советник Дмитрий Ляшов. Как
считает председатель облгосадминистрации, борьба за свободу и
независимость, вера в идеалы демократии – это то, что объединяет
украинский и греческий народы и
служит примером для всех стран.
«От всего сердца желаю вам добра,
мира и чувства единства со всей
многонациональной громадой Донетчины!» - заявил в приветственном адресе Павел Жебривский.
Со своей стороны, Степан Махсма, которого Александра Проценко-Пичаджи назвала «представителем греков во власти», рассказал,
что такие же события, в которых
эллины участвовали в 1821 году,
сегодня переживают греки Приазовья, которые выступают за целостность и независимость своей новой
родины – Украины. «Мариуполь является центром греков Приазовья,
и приазовские греки чувствуют неразрывную историческую и духовную связь между двумя странами…
Сегодня наша задача – сохранить и

что университет является «центром
развития эллинизма в Украине».
Вечер продолжился творческими номерами, которые подготовили студенты факультета греческой
филологии, в театральной сценке
(естественно, на греческом языке)
рассказавшие о независимости Эллады. В этой постановке также приняли участие и школьники из села
Касьяновка.
Настроение собравшимся в актовом зале МГУ подняли зажигательными греческими танцами коллективы самодеятельности: ансамбль
греческого танца «Корес» (МГУ, художественный руководитель Елена
Пичахчи), образцовый театр танца
«Белая птица» из Мангуша (худ.
руководитель Людмила Бойченко),
великолепно исполнивший известный народный танец «Хайтарма»,
ансамбль греческого танца «Элтас»
(пос. Старый Крым, худ. руководитель Алексей Ковалев), танцевальный ансамбль Мариупольского общества греков (наставником

пронести сквозь годы наши обычаи
и традиции», - заявил Степан Махсма.
Поздравления «с самым ярким
и главным праздником для каждого грека» прозвучали и от имени
народного депутата Украины Дмитрия Лубинца – их со сцены актового зала МГУ передала его помощница Наталья Чилиби. В свою очередь
первый проректор МГУ Елена
Булатова приветствовала всех собравшихся от имени ректора университета, Почетного Генерального
консула Республики Кипр в Мариуполе Константина Балабанова и
всего коллектива вуза, отметив, что
Мариупольский государственный
университет долгие годы развивал
и поддерживал связи с Греческой
Республикой. Елена Булатова поблагодарила факультет греческой
филологии и кафедру греческой
филологии и перевода МГУ за работу по распространению и популяризации греческого языка и
культуры, выразив уверенность,

которого является Анфис Макрис).
Ну а громче всех зрители традиционно аплодировали образцовому
ансамблю греческого танца «Зорба»
из Старого Крыма (худ. руководитель Николай Дангулжи). Трогательные песни на языке эллинов
исполнили вокалистки, лауреаты
Международного фестиваля греческой песни имени Тамары Кацы
Полина Харасахал и Елена Шамли.
Греческие композиции прозвучали
и в исполнении инструментального
ансамбля «Охтрас» из Никольского
(худ. руководитель Богдан Самко)
и народного греческого ансамбля
«Маджаротис» из Урзуфа (худрук –
Любовь Раизова).
Финальным
торжественным
аккордом мероприятия стало исполнение еще одним лауреатом
фестиваля греческой песни имени
Тамары Кацы Татьяной Сагировой
и другими участниками праздничного концерта гимна греков Приазовья.
Владимир ЧЕРТУШКИН.

«Да здравствует свободная Греция!»

25 марта — один из важнейших государственных праздников Греции.
Это важная дата в истории Эллады. Этот праздник еще принято называть
Днем Национального Возрождения Греции. Именно в этот день 25 марта
1821 года началось восстание, итогом которого стало освобождение страны от 400-летнего ига Османской империи.
Сартанцы, как истинные греки, не могли не отметить этот праздник,
и под патронатом греческого общества «Эллины Приазовья» 31 марта
2018 года в городском Доме Культуры им. Тамары Кацы состоялся торжественный концерт. Ко всем присутствующим со словами поздравлений
обратились голова Сартанского поселкового совета Александр Куркчи,
председатель Сартанского общества греков Наталья Папакица, а также

заведующая отделом культуры исполкома Федерации греческих обществ
Украины Галина Косякова.
В праздничном концерте принимали участие лучшие творческие коллективы ГДК им. Тамары Кацы, вокалисты Ренат Камаралли и Диана Хаджинова, детский вокальный ансамбль музыкальной школы №4, ансамбль
греческой музыки «Фарос». Каждое выступление артистов сопровождалось бурными аплодисментами!
Живи родная Эллада! Живи Украина!
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Наталья ПАПАКИЦА,
п.Сартана.
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«Вогонь Еллади»

У Мангуші відсвяткували 197-му річницю Дня Національного
Відродження Греції.
25 березня 1821 року – значуща дата в новітній історії Греції. Вона пов’язана
з проголошенням в цей день початку повстання проти турецького панування.
23 березня в районному Будинку культури відбувся районний фестиваль
грецької культури «Вогонь Еллади», присвячений Дню Незалежності Греції.
До присутніх із словами привітання звернувся голова Мангушської РДА Дми-

тро Черниця.
Для глядачів був організований концерт від танцювальних та співочих
колективів району, присутні із захопленням дивилися на грецькі танці та слухали грецькі пісні. Також в фойє РБК гості свята змогли ознайомитися з виставкою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Наталія ТОСХОПАРАН,
смт Мангуш.

Мелодии Эллады
Аншлаг и овации сопровождали
выступление артистов в зале греческого культурного центра «Меотида»
Мариупольского общества греков,
где состоялся концерт инструментального ансамбля греческой музыки
и песни «Фарос» (в переводе - «указывающий путь на свет») с участием
преподавателей Мариупольской музыкальной школы № 4 п. Сартана (директор Виктория Ольховая). Концерт
был посвящён Дню Независимости
Греции.
Субботний день, да и ненастная
погода не помешали истинным ценителям греческой музыки полностью
заполнить концертный зал «Меотида». В зале присутствовали депутаты
мариупольского городского совета,
члены исполкома Федерации греческих обществ Украины, сотрудники
Генерального консульства Греции в
Мариуполе, Сартанский поселковый
голова Александр Куркчи, лидеры и
активисты греческих обществ Приазовья, голова Талаковского поселкового совета Вячеслав Салгалов,
сотрудники Департамента культуры
мариупольского городского совета и
многие другие.
Стоит добавить, что этот коллектив хорошо знаком местным ценителям греческой музыки. Он победитель
многих международных конкурсов,
фестивалей греческой песни им. Тамары Кацы, участник мероприятий, проводимых в п. Сартана и Мариуполе, а
также в Греции. В 2011 году ансамбль с
солисткой Юлией Скударь принимал
участие в праздновании 85-летия выдающегося композитора и политического деятеля Греции Микиса Теодоракиса, проходившем в концертном
зале Львовской филармонии.
Сартану справедливо называют
греческим сердцем Мариуполя ещё
отчасти и потому, что здесь в 90-ые
годы задались целью возродить греческую национальную музыку. Эту
идею, принадлежавшую автору данных строк, сумели воплотить талантливые педагоги: Георгий Сарбаш
(инструментальная музыка), Людмила Хандельды и Евгения Ермоленко
(вокал). С 2000 года начал формироваться коллектив греческой музыки
и песни «Фарос» (рук. Борис Кацы),
ставший настоящей лабораторией по
изучению греческой национальной
музыки. В марте 2000 года состоялась
первая репетиция, а затем и первое
выступление коллектива, посвящённое Дню города Мариуполя. Именно
с этой даты начинается отсчёт современной истории ансамбля. Теперь,

спустя 17 лет, можно оценить, сколько
организационного таланта, профессионализма, упорства понадобилось,
чтобы в то сложное, переломное, тревожное время организовать в посёлке
профессиональный коллектив. Сегодня ансамбль - один из главных коллективов, определяющих творческое
лицо школы.
Слушатели, собравшиеся в актовом зале ГКЦ «Меотида», словно
совершили путешествие сквозь несколько эпох, прикоснулись к греческой музыке различных направлений.
Со сцены прозвучали современные
мелодии греков Приазовья, бессмертные произведения и мелодии Микиса
Теодоракиса, Эдвина Мациса, Никоса
Карвеласа, Миноаса Мацаса, а также
местных композиторов Бориса Кацы
и Доната Патричи.
Первые звуки вступительной увертюры к балету «Квартал Ангелов»
Микиса Теодоракиса говорят нам о
правильности выбора, возвращают
нас к пониманию увертюры как вступления к значимому, и как бы приоткрывают дверь в неведомое, в лирический мир авторского размышления.
Мы ведь любим силовую игру, нам
нравятся фактурные столкновения и
аккордовые массивы. Но музыкантам
дороже смысл высказывания - и они
желают не кричать, а внятно говорить.
Зал и получил именно такого Теодоракиса, лирического, героического, когда колокольные удары превращаются
в торжественный перезвон.
На одном дыхании пролетает очное знакомство вокального дуэта Елены Шамли и Виктории Ольховой, обладательниц артистической свободы,
приятных голосов, тёплых и богатых
тембров. Легкие и правильно поставленные голоса вполне подходят для
такого репертуара. Певицы используют смесь новогреческой музыки и
современную местную популярную
музыку. Их выступление не оставило
никого равнодушным как соло, так и
в дуэте. В песнях новогреческих авторов ими уделено внимание многим деталям, абсолютно все решения логичны и не противоречат смыслу сюжета,
их блестящая актёрская игра и безупречный вокал покорили публику.
Елена Шамли была особенно прекрасна и трогательна в сюжете «Э,
марэ, ялан дуня», а капелла, музыка
народная. Эта душевная исповедь,
бьющая жизненной энергией мелодия
о греках, при переселении боровшихся за свободу, жизнь, традиции. Контраст постоянно соседствующих драматического и жизнеутверждающего

начал, с присущей ей мастерством и
талантом доведён до крайности.
Стоит добавить, что Виктории
Ольховой, директору школы, нести
бремя административных забот и добиваться успехов в искусстве - задача,
прямо скажем, не из лёгких. Но она
находит время и поражает слушателей не только своими великолепными
вокальными данными, но и разноплановым репертуаром.
Дуэт особенно остался в памяти
всех присутствующих исполнением
популярного шлягера композитора
Василиса Ханко на слова Нино Герману «Эротас».
Оригинальность концертного вечера для мариупольского зрителя воплотилась и в том обстоятельстве, что
вместе со своими преподавателями
выступал вокальный ансамбль греческой песни учащихся школы «Айдони» (рук. Марина Попова), и этот
замечательный симбиоз обогатил впечатления наших слушателей.
И, конечно же, стоит отметить,
что зал культурного центра не дыша
- почти в прямом смысле этой фразы слушал инструментальный ансамбль
«Фарос» (рук. Вячеслав Ледвижко),
состоящий из преподавателей школы: Валентины Романовой (скрипка),
Надежды Кокаревой-Свирской (рояль), Вячеслава Стеценко (бас гитара),
Александра Исаенко (ударные), Вячеслава Ледвижко (бузуки). Ансамбль
сопровождал всю программу, тактично аккомпанировал и корректно координировал происходящее на сцене.
Стоит отметить большой потенциал и профессионализм Александра
Исаенко (ударные), что, несомненно, является удачей коллектива. Ему
нет равных в стратегическом разма-
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хе управления сложными ритмическими потоками греческой музыки.
Многократно меняющийся ритмический рисунок произведений похож
на набор открыток с пейзажами: то
ущелье, то равнина, то горы, то стена.
Слушатель это чувствует и реагирует
молниеносно.
И трудно было придумать лучший
финал, чем общее исполнение участниками концерта Гимна греков Приазовья «Эмброс» на слова и музыку
Доната Патричи.
«Весь масштаб постановки поражает и вызывает чувство гордости за
нашу национальную культуру, за наш
ансамбль греческой музыки, многочисленные выступления которого
вошли в сокровищницу национального греческого искусства», - выразил
мнение всех зрителей голова п. Сартана Александр Куркчи.
«Концерт оставил впечатление
цельного и сосредоточенного высказывания. Цикл был исполнен без перерыва. Думается, что интерес к этому
коллективу будет крепнуть вместе с
его творческим развитием и ростом»,
- отметила в своем выступлении председатель Мариупольского общества
греков Надежда Чапни.
«Мы надеемся, что празднование
Дня Независимости Греции ещё раз
подчеркнуло важность любви друг к
другу и внесло свою лепту в копилку
того светлого, чем мы дорожим. Значит, мы смогли сделать наш мир чище,
светлее и счастливее», - поделилась
впечатлениями от концерта преподаватель МГУ из Греции Эфи Макри.
Михаил ЛАФАЗАН,
директор музыкальной
школы №4
с 1971 по 2017 годы.



Земляки



Узница из Чердакли

«Юношество, погибшее на войне,
как изъятая из года весна…»
Перикл.

Свой рассказ о женщине-односельчанке хочу
построить исключительно на её воспоминаниях.
Забегая несколько вперед, надо отметить, что
моя собеседница – замечательный рассказчик,
сохранившая мельчайшие подробности своей
судьбы, обладающая прекрасной памятью и даже
неподдельным чувством юмора. И это, несмотря
на то, что 1 апреля ей исполнилось 92 года.
Итак, Нина Константиновна Яйленко, 1926
года рождения, родилась в селе Чердакли в многодетной крестьянской семье. Отец – Яйленко
Константин Петрович, 1886 года рождения, всю
жизнь был чабаном. Мать – Яйленко Наталья
Ильинична, 1894 года рождения вела домашнее
хозяйство и воспитывала семерых детей. Старший брат Петр, 1913 года рождения, погиб в 1943
году под Мелитополем. Сестра Лидия, 1917 года
рождения умерла в 1943 году, когда Нина была в
Германии. Сестра Татьяна, 1919 года рождения,
работала заведующей почтовым отделением
села Малоянисоль. Сестра Александра родилась
в 1922 году, утонула в реке в войну, а муж, который попал в плен, тоже погиб. Брат Георгий,
1928 года рождения, работал трактористом после войны, бригадиром и объездчиком. Самым
младшим в семье был Христофор, 1930 года
рождения. Работал в Кальчикском карьере, жил
в Кальчике.
Как известно, война вихрем пронеслась по завоёванной немцами территории. Враг вывозил
всё, что ему хотелось: от полтавских черноземов
до дешевой рабочей силы. Угоняли в рабство и
молодежь села Чердакли.
В первой же партии оказалась и Нина Константиновна. После медкомиссии в селе Володарское, 7 июля 1942 года наших девушек от 15
до 18 лет погрузили в телячьи вагоны и повезли
в Германию. Кроме неё в первой партии были
Марченко Лидия, Роза София Лазаревна, Роза
Нина Лазаревна, Тохтарь Нина Петровна, Гирло Александра и София, Яйленко Мария, Балжи Варвара, Акрыбай Мария – пропавшая без
вести, Башко Надежда, Узун Александра, Дагли
Нина, а также Сарры Серафима, которую судьба
забросила в Италию. Дочь Серафимы, которая
жила в Америке, приезжала на родину мамы в
Кременевку, останавливалась у Чилиби Ксении
Григорьевны, говорила на английском языке и
удивлялась тому, что никто из селян не владел
английским.
«Ехали поездом в Германию очень медленно,
- рассказывает Нина Константиновна. По дороге
кормили отвратительно, в основном, бурдой из
красной капусты в течение недели. Когда доехали до Перемышля (Пшемышль, Польша), вышли
из вагонов на несколько дней. И когда в городе
увидели хлеб, то все плакали!
Затем повезли дальше. В Германии попали в
городок Мальхов, что в 4-х км от города Мекленбурга. На своеобразной бирже нас «выбирали».
Будущая хозяйка двумя пальцами, брезгливо
взяла меня за шиворот и отвела в сторону. Выглядели мы ужасно, конечно. Немытые, не расчёсанные, оборванные и голодные, а главное,
бесправные, поэтому и отношение к нам было
соответствующее.
С нашего вагона отобрали троих девчат. Надо
заметить, что хозяйка нас искупала и приодела.
Кормили очень хорошо – 4 раза в день. Хозяином был барон фон Гаузен.
Мы работали в доме по хозяйству, где хозяева держали 2-х коров, 2 тёлки, 9 свиней. Летом
пололи, занимались заготовкой кормов, уборкой
овощей, вязали снопы. Зимой молотили, кормили скот, резали брюкву, убирали навоз, удобряли
перегнившим навозом поля. Когда хозяйка поняла, какая я труженица и аккуратная в работе,
а я пряла, доила, всё умела делать, то хвалила и
обнимала меня.
Мне ещё повезло, а вот 15 девчат попали в
Гамбург, где работали на картонной фабрике. Им
приходилось очень тяжело. Кормили плохо и к
ним применялась физическая сила. Среди них
были Люба Чангли и Нина Кирьякулова, которая в последствии приехала вместе со мной.
Самая старшая среди нас была Ольга из г.

Броды Львовской области, 1924
года рождения. Она успокаивала нас: «Вот закончится война,
вернемся домой». Поскольку она
была ближе всех от своего дома,
её отпустили в отпуск, откуда
она уже не вернулась.
Лучшей моей подругой на
протяжении 3-х лет была украинка из села Мокиевка Чернухинского района Полтавской области. Мы с ней на фотографии.
Освободили нас разведчики из Красной Армии 2 мая
1945 года. Домой шли пешком
от Мальхова до Варена 25 км. В
Варене встретила односельчанку Тохтарь Нину Петровну, она
тоже не обижалась на хозяев
своих. Хозяева ее уважали за то, что она умела
прясть, шить, ткать. В самом городке людей не
было. Немцы все отступили, в хлевах одни свиньи и коровы орали голодные.
Переночевав в Варене, утром отправилась в
путь. Все освобожденные объединялись в небольшие группы и шли на восток. По пути к нам
примыкали новые люди, и мы дальше продолжали путь вместе. Было и такое, что задержали нас
патрульные, посадили на подводы и колонной
подвод ехали в сторону дома. На нашей подводе
ехало 9 человек. Через 20 дней мы оказались в г.
Вангерин недалеко от Польши.
В Вангерине мы застряли надолго, около 1,5
месяцев. Прошли комиссию, и нам зачитали
приказ. Кто желает домой, пожалуйста, идите…
Разумеется, пешком.
В течение месяца мы пешком прошли около
800 км и дошли до г. Гродно (Белоруссия). В нашей группе было порядка 1000 человек. В Гродно
побыли также 1,5 месяца. Из Гродно шла отправка по областям. Мы с Ниной Кирьякуловой из
Малоянисоля, она ещё с ребёнком была, добирались вместе. У каждой был или чемодан, или
котомка с вещами. Ехали мы поездом в сторону
Юзовки (Донецка) вечерами. Доехали до станции Ясиноватая. Попутная бортовая машина
ехала на Мариуполь и нас село в неё 10 человек.
Я заплатила свои последние 110 рублей. А с Мариуполя я пешком пошла в родное Чердакли.
Когда подходила к селу, сердце учащённо билось. Мне не верилось, что я возвращаюсь домой
3 года спустя, и мне было тогда уже 19 лет.
Домой я прибыла 17 сентября 1945 года. Дорога из Германии до родного села заняла 4,5 месяца. Первой, кого я встретила в селе, была моя
тётя Полина. Она взяла мой мешок с вещами и
провела меня домой. В селе было много разрушенных и сожжённых домов, проходя мимо, я
ужасалась от того, во что превратили немцы моё
родное село. Самое страшное, что сожгли школу.
В сентябре дети в школу не ходили, а ходили
на работы. С 1 октября я пошла в 6 класс, и это
в 19 с половиной лет. Проучившись год в школе,
где обучение было на русском языке, я заболела.
Получила справку об окончании 7 классов. По
тем временам это считалось хорошим образованием. Это был как бы выпускной класс.
С ноября 1945 года село Чердакли переименовали в село Кременевка. На территории Кременевки было три колхоза: «Труд», «8 Марта» и
«Красный партизан». С 20 марта 1947 года начала работать в колхозе «Труд», вместе со взрослыми боролись с грызунами (вылавливали сусликов). Затем работала на ферме, спустя некоторое
время стала работать учетчиком в огородной
бригаде. В 1965 году сам председатель колхоза
Б.В. Демченко перевел меня на работу в детский
садик поваром, где я проработала восемнадцать
лет, вплоть до ухода в 1984 году на пенсию. Но
не по моему характеру было просто сидеть без
дела».
Нина Константиновна продолжала приносить посильную пользу. За ней сохранилось слава известной в селе поварихи. Ни одно событие
в селе не проходило без ее участия: свадьбы, гулянки, проводы в армию. Нина Константиновна
вспоминает, что последний раз она была приглашена в качестве поварихи в поселок Урзуф
бывшим председателем колхоза «Дружба» Бурлаченко Н.И. (ныне покойного) на семейное тор-
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жество 15 сентября 2001 года. В ее памяти дата
сохранилась четко, с этим числом у нее ассоциируется последнее купание в Азовском море.
«Как узнице, уже в независимой Украине, мне
выдали компенсацию от Германии. За эти деньги
я купила два телевизора и холодильник. А сейчас получаю обычную маленькую, как и большинство простых людей, пенсию. Горжусь, что
отношусь к их числу. Судьба распорядилась так,
что всю свою жизнь я прожила одна. При этом
одинокой себя не чувствовала никогда, кроме
дней, проведенных в неволе», - вспоминает Нина
Константиновна.
От автора: Бабушка Нина, так я обращаюсь
к этому прекрасному человеку, повидавшему на
своем пути много тягот. Встречи с ней мне дороги тем, что ее с моей мамой связывала большая
дружба. Она каждый раз рассказывает мне чтото новое об их детских годах, молодости и вызывает каждый раз все большее уважение к себе.
Из ее воспоминаний мне известно, насколько
трепетным было прощание подруг. Когда шестнадцатилетнюю Нину угнали в Германию, моей
маме было 15 лет. В этом возрасте они еще продолжали играть «в куклы». Последними словами при прощании подруг стали слова Нины:
«Маруся, ты куклы сохрани, когда я приеду мы
продолжим...». В ту волну маме удалось спастись
от угона в Германию. Когда же снова наборы в
«добровольцы» возобновились, нашлись добрые
люди, которые предупредили всех оставшихся в
селе девчат, и те при помощи старших прибегали
к всяким ухищрениям, чтобы не быть угнанными. Маме же намазали лицо каким-то средством,
чтобы вызвать раздражение кожи (впоследствии
ее едва спасли). Немцы очень боялись всяких заболеваний, потому отказывались ввозить в свою
страну больных или инфицированных…
Бабушка Нина пережила мою маму. Я поздравляю ее с днем рождения, с достижением

такого почтенного возраста. Желаю искренне
быть здоровой и счастливой, оставаться всегда
доброй, отзывчивой и теплой - такой, какой мы
тебя знаем. Пусть все болезни отступят перед
твоим душевным светом, а радости преумножатся.
Владимир ХОДЖАЙСА,
председатель Кременевского
общества греков имени Ф.А. Хартахая.

Акценты





МАЙСТЕР-КЛАС ГРЕЦЬКОГО ТАНЦЮ ВІД ЯННІСА ДІМАСА
17 та 18 березня у маріупольському ПК «Іскра» відбувся всеукраїнський семінар-практикум грецьких народних танців для керівників
та учасників творчих колективів. Мета семінару
– удосконалення професійної майстерності керівників танцювальних колективів, пропаганда
традиційного народного грецького танцю.
На початку семінарських занять усіх учасників тепло привітали Генеральний консул
Греції у Маріуполі Елені Георгопулу, Голова Федерації грецьких товариств України
Олександра Проценко-Пічаджи, проректор
Маріупольського державного університету
Микола Трофименко та голова Маріуполь-

ського товариства греків Надія Чапні.
Біля 50 учасників із Бердянська, Маріуполя,
Запоріжжя, Харкова, Волновахи, Сартани, Старого Крима, Великоновосілківського, Волноваського, Нікольського та Мангушського районів протягом двох днів вивчали грецькі танці, методику
їх викладання, філософію танцювальної культури
Греції.
Професор Фесалійського університету Янніс
Дімас своєю майстерністю, професіоналізмом,
високим рівнем знання різних методів навчання грецьким народним танцям протягом двох
днів зміг запалити у серцях учасників семінару
любов до грецької культури та бажання вдоско-

налювати свої знання та навички. Він у формі
майстер-класу опрацював із учасниками семінару основні положення рук, корпусу та рухів,
що притаманні різним регіонам Греції. Пан Дімас також розповів про основні помилки керівників хореографічних колективів, зокрема, про
негативну роль імпровізації під час постановки
народного танцю.
Слід зазначити, що організаторами семінару
виступили Федерація грецьких товариств України та Генеральне консульство Греції у Маріуполі
за підтримки викладачів із Греції Аргіріса Нікаса
та Еффі Макрі.
Прес-служба ФГТУ.

ΙV ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА
З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

З 26 по 28 березня у Києві за підтримки Посольства Греції в Україні
та Федерації грецьких товариств
України проходив фінальний етап
ΙV Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови та літератури, у якому
взяли участь дев’ять старшокласників із навчальних закладів Маріуполя, Києва та Одеси. Учасників олімпіади гостинно приймала київська
школа-інтернат №14 з поглибленим
вивченням предметів художньоестетичного циклу, створивши всі
умови для їх триденного комфортного перебування.
На урочистому відкритті найкращі учні приймали вітання від
співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олени
Артеменко, заступника начальника
відділу з питань організаційно-педагогічної діяльності та позашкільної
освіти Управління освіти Дніпровського району м.Києва Галини Тодосової. Поважним гостем цьогорічної
олімпіади був консул Грецької Республіки пан Александрос Будуріс.
Голова журі олімпіади Тетяна
Любченко, доцент Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук,
побажала учасникам олімпіади успіхів і творчої наснаги. Всі присутні
отримали заряд бадьорості та гарний настрій від виступів столичних
художніх колективів.
Відлунали звуки пісень першого
дня олімпіади, за ним пішов другий
- день напруженої та відповідальної
роботи. Учасники демонстрували
знання і творчі здібності з мови та літератури. Після виконання завдань
на учасників чекала активна розважальна програма, а до роботи приступило компетентне журі в складі:
Андрія Савенка, доцента Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук, Тетяни Кіор, вчителя
новогрецької мови спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням
новогрецької мови І-ІІІ ступенів №
46 м. Маріуполя, Лариси Косюк і Тамари Сабадаш, вчителів новогрецької мови спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької
мови І-ІІІ ступенів 94 «Еллада» м.
Києва, Наталії Воєвутко, доцента
кафедри грецької філології та перекладу Маріупольського державного
університету, Наннушкі Подковирофф, старшого викладача Одеського національного університету ім.
І.І. Мечникова, Катерини Колесник,
наукового співробітника Інституту
педагогіки НАПН України.
28 березня на урочистому закритті олімпіади з вітальними словами
виступили голова журі олімпіади

Тетяна Любченко, член журі Андрій
Савенко та Олена Добра, завідуюча
відділом освіти виконкому ФГТУ,
які вручили дипломи Міністерства
освіти і науки України, книги, які подарував А.Савенко, а також грошові
премії від Федерації грецьких товариств України.
Диплом I ступеня отримала Карина Дорошенко, учениця 11 класу
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
І-ІІІ ступенів № 94 «Еллада» міста
Києва (учитель - Юлія Палійчук),
дипломи II ступеня отримали: Аліна
Челпанова, учениця 11 класу Маріупольської спеціалізованої школи з
поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 8 ім. Героя
України В.С. Бойка Маріупольської
міської ради Донецької області (учитель - Лілія Чайка) і Кирило Хаджинов, учень 10 класу спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням
новогрецької мови І-ІІІ ступенів №
94 «Еллада» міста Києва (учитель Тамара Сабадаш). Диплом III ступеня
вручено Івану Кокташу, учню 9 класу маріупольської спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням
новогрецької мови І-ІІІ ступенів №
8 ім. Героя України В.С. Бойка Маріупольської міської ради Донецької
області (учитель - Світлана Шердіц).
Піднесений настрій учасників
олімпіади підкреслили виступи
зразкового художнього колективу
«Ансамбль танцю «Сувенір» Центру дитячої творчості (художній
керівник Ірина Ткачук), виступ вихованців хореографічної майстерності «Веселад» (художній керівник
Заслужена артистка України Лариса
Гусовська) та вокального ансамблю
«Намистечко» (керівник Ольга Яриновська).
Після всіх офіційних заходів
учасники олімпіади вирушили до
Посольства Греції в Україні, де вони
змогли поділитися своїми враженнями про участь у змаганнях, а потім на екскурсію «Красень Київ завжди чекає на Вас!». Повні вражень,
нових знайомств і приємних спогадів про столицю України, учасники
повернулися додому.
Федерація грецьких товариств
України вітає учасників олімпіади,
бажає успіхів у подальших знаннях
мовної, історичної, літературної та
культурної спадщини грецького народу, а також висловлює величезну подяку всім, хто брав активну
участь в її організації та проведенні: Інституту модернізації змісту
освіти МОН України, Інституту
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка, голові і членам журі

олімпіади, вчителям новогрецької
мови, які якісно підготували учныв
до олімпіади, а також керівництву і
співробітникам київської школи-інтернату № 14.
Особливі слова подяки Федера-
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ція висловлює Посольству Греції в
Україні за надану допомогу в проведенні цього заходу.
Олена ДОБРА,
зав. відділом освіти
виконкому ФГТУ.

 

Олимпиада

 

Підсумки XX Всеукраїнської Олімпіади школярів
із новогрецької мови, історії Греції і греків України і грецької художньої творчості

21 квітня 2018 року на базі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
№46 смт Старий Крим відбулася XX Всеукраїнська
Олімпіада школярів із новогрецької мови, історії
Греції і греків України, грецької художньої творчості.
В ювілейній Олімпіаді взяли участь близько 400 дітей
із Маріуполя, Києва, Запоріжжя, Мелітополя, Волновахи, Сартани, Старого Криму, а також із сільських
районів Донецької області: Нікольського, Волноваського та Мангушського. Організатором заходу
виступила Федерація грецьких товариств України за
фінансової підтримки Благодійної організації «Фонд
Бумбураса» та Фонду «Анастасіос Г. Левентіс».
Талановиту
шкільну
молодь,
майбутню
інтелектуальну еліту України вітали посадові особи:
голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджи, Генеральний консул
Греції у Маріуполі Елені Георгопулу, радник голови
Донецької обласної державної адміністрації Дмитро Ляшов, директорка Департаменту освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації Надія
Оксенчук, ректор Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти Остап Бодик та проректор Маріупольського державного
університету Олена Проценко.
«Вітаю на приазовській землі обдаровану юнь,
педагогів, які з нею працюють, членів журі. Щороку ми бачимо, як зростає серед учнівської молоді
інтерес до вивчення новогрецької мови та до мов
маріупольських греків – урумської та румейської.
Федерація грецьких товариств України багато робить для збереження цих мов. І це вам сьогодні
продемонструють школярі, які візьмуть участь у
номінаціях «Читці на діалектах» та «Театр». Хочеться усім побажати плідної праці та приємного перебування у нашому краї», – зазначила голова Федерації
грецьких товариств України Олександра ПроценкоПічаджи.
Тепло привітала всіх учасників та організаторів
олімпіади Генеральний консул Греції у Маріуполі
Елені Георгопулу, яка зазначила, що цьогорічна
олімпіада не випадково відбувається у квітні, адже
19 квітня відзначається всесвітній день філелліна. Це
свято започаткували на честь великого англійського
поета і філелліна Лорда Джорджа Байрона, який 18
квітня 1824 року помер у грецькому місті Месолонгі,
віддавши усі свої статки і своє життя за свободу Греції. Елені Георгопулу у своєму виступі дуже
влучно порівняла дану олімпіаду із Олімпійськими
іграми, батьківщиною яких є Греція. «Ми повинні
бути вдячні Федерації грецьких товариств України,
яка зробила цю олімпіаду щорічною, а також Голові
БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймону Бумбурасу, завдяки допомозі якого й стало можливим проведення
такого масштабного заходу», - сказала пані консул.
«Новогрецька мова є тим особливим місточком,
який об’єднує греків усього світу, і діти, які сьогодні
присутні тут, особливі. Греки – ви непереможні.
Крізь століття ви пронесли свою мову, зберегли свої
звичаї та традиції. Сьогодні греки України пліч-опліч із українцями відстоюють честь і незалежність
землі, яка нас годує. І це свідчить про те, що в Україні
житиме й українська мова, й новогрецька мова. Тож
бажаю вам натхнення та успіху. Не забувайте про
те, що досконале знання мови відкриває широкі

можливості, створює конкурентоспроможних
фахівців на сучасному ринку праці», – звернулася до
присутніх директорка Департаменту освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації Надія
Оксенчук.
Дмитро Ляшов, радник голови Донецької
обласної державної адміністрації, наголосив, що
маріупольська земля гостинно приймає на своїх теренах майбутню еліту, яка у нелегких олімпіадних
перегонах буде виборювати право називатися найкращою. Дорога, яка відкривається перед учнями, –
терниста, але лише успішна та впевнена у своїх силах
молодь зуміє збудувати сильну та суверенну державу. Дмитро Олександрович привітав усіх учасників
олімпіади, побажав їм невичерпної енергії та позитиву.
На урочистій церемонії відкриття олімпіади також були нагороджені переможці трьох конкурсів,
які проводилися для учнів 8-11 класів Федерацією
грецьких товариств України протягом 2017-2018
навчального року. Перші два конкурси (на кращий
твір-міркування на тему «Чому я вивчаю грецьку мову» і кращий відеосюжет «Дух Греції у нашій
школі») були приурочені святкуванню Всесвітнього
Дня грецької мови. Третій конкурс на кращий твірміркування на тему «Жертви політичних репресій
у моїй родині» був приурочений 80-м роковинам
«Грецької операції» НКВС 1937-1938 рр.
З правилами проведення олімпіади ознайомили
присутніх завідувачки відділами освіти та культури
виконкому Федерації грецьких товариств України
Олена Добра та Галина Косякова. Вони повідомили,
що на цій олімпіаді учні 6-11 класів змагатимуться у наступних номінаціях: «Новогрецька мова»,
«Історія», «Вокал-колективи», «Вокал-соло», «Театр», «Читці» (новогрецька мова, румейська мова,
урумська мова), «Поети» і «Образотворче мистецтво» (заочно). Оцінювати роботи та виступи учасників Олімпіади буде компетентне журі у
складі викладачів Маріупольського державного
університету та працівників культури.
«Усі члени журі – фахові спеціалісти та знавці
новогрецької мови, - зазначила зав. відділом освіти
виконкому ФГТУ Олена Добра. - Оцінювання
робіт проводитиметься відповідно до розроблених
критеріїв».
Як зазначила голова ФГТУ О.І.ПроценкоПічаджи: «Організатори конкурсу поставили перед
собою завдання відкрити нові імена, знайти обдарованих виконавців із метою їх подальшого розвитку
та підтримки їх таланту і виконавської майстерності,
зміцнити і заохотити дружні зв’язки дітей з різних
регіонів України, ознайомити учасників олімпіади з
самобутньою грецькою культурою».
Далі учасники олімпіади розійшлися по
аудиторіям, де демонстрували свої знання
новогрецької мови, історії Греції та греків України,
читали власні вірші та твори грецьких поетів.
У той час, коли члени журі підводили підсумки
олімпіади, гості та учасники мали можливість
подивитися концерт, у якому взяли участь учні
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням
новогрецької мови №46 смт Старий Крим.
Після підбиття підсумків олімпіади почесні гості
вручили переможцям дипломи та пам’ятні пода-

рунки від Глави «Фонду Бумбураса» Пантелеймона
Бумбураса і Фонду «Анастасіос Г. Левентіс». Також
кожен переможець олімпіади отримав подарунок
від Генерального консула Елені Георгопулу.
Юні інтелектуали та поціновувачі грецької культури у нелегкому олімпіадному марафоні довели
свої знання, вміння, розкрили потенціал і як результат – нагородження, визнання...
Сьогоднішня перемога – це перший крок на
шляху до успіху. Нехай щастить Вам на життєвому
шляху, творчі та креативні інтелектуали! Віримо, що
плани, мрії та задуми переможців будуть такими ж
успішними та перспективними, як і їхні перемоги в
інтелектуальних випробуваннях.
Федерація
грецьких
товариств
України
висловлює щиру подяку Голові БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймону Бумбурасу за надану фінансову
допомогу для проведення даної олімпіади. Ми також
вдячні керівництву Фонду «Анастасіос Г. Левентіс»,
яке виділило кошти для нагородження переможців
олімпіади. Велика подяка ректору Маріупольського
державного університету, Почесному Генеральному
консулу Республіки Кіпр у Маріуполі Костянтину
Балабанову. Ми вдячні за гостинність усьому колективу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови №46 смт Старий Крим на
чолі із директоркою Інною Аракелян. Велика подяка
усім учителям та керівникам творчих колективів, які
підготували дітей для участі в олімпіаді. Дякуємо
усім головам грецьких товариств, які сприяли участі
дітей у даному Святі знань.
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів із новогрецької мови
I рівень 6 клас
1.Анастасія Рогозна – СШ №46 смт Старий Крим
(учитель Т.М.Кіор)
2. Вікторія Беззубенкова - СШ №46 смт Старий
Крим (учитель О.О.Пирог)
3. Леонід Михайлов – СШ №94 м.Київ (учитель
Ю.М.Палійчук)
II рівень 7 клас
1. Вікторія Шердиць - СШ №8 смт Сартана (учитель М.П.Григорян)
2. Валентина Кошкош - СШ №8 смт Сартана (учитель Л.В.Узбек)
3. Злата Козачишина - СШ №94 м.Київ (учитель
Л.В.Косюк)
III рівень 8 клас
1. Анастасія Шапурма - СШ №8 смт Сартана (учитель М.П.Григорян)
2. Партакела Альбіна - СШ №8 смт Сартана (учитель Л.В.Узбек)
3. Катерина Галай - СШ №8 смт Сартана (учитель
М.П.Григорян)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів із історії Греції та греків України
Перший рік вивчення
1. Едуард Шитов - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель К.М.Бундак)
2. Костянтин Чекмак – ЗОШ с.Чермалик (учитель
С.В.Зал)

3. Софія Валуєва –
Маріупольського товариства
С.В.Янковський)

недільна школа
греків (учитель

Другий рік вивчення
1. Катерина Колодяжна - СШ №46 смт Старий
Крим (учитель К.М.Бундак)
2. Анастасія Звєрєва - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель Г.В.Наметченюк)
3. Олександр Драгунов - СШ №46 смт Старий
Крим (учитель К.М.Бундак)
Переможці XX Всеукраїнської
школярів у номінації «Поети»

Олімпіади

I категорія (10-13 років)
1. Дарина Акрітова - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель Ю.М.Домашина)
2. Єлизавета Агап - СШ №8 смт Сартана (учитель
С.Л.Шердиць)
3. Аліна Кечеджи - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель В.В.Нікішова)
II категорія (14-17 років)
1. Єлизавета Мунтяну - СШ №46 смт Старий
Крим (учитель Л.М.Філіп’юк)
2. Христина Бельбеклі - СШ №46 смт Старий
Крим (учитель Т.М.Кіор)
3. Марія Абальмаз - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель В.В.Заблоцька)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів у номінації «Театр»
1. «Анаєнісі» - СШ №46 смт Старий Крим (худ.
керівник В.В.Нікішова)
2. Народна грецька студія смт Сартана – (худ.
керівник А.В.Корона)
3. Ляльковий театр малих форм «Чиполліно» Волноваський районний центр культури та дозвілля
(худ. керівник Г.П. Мороз)
Спецприз: Великоновесілківська гімназія – (худ.
керівник Т.М.Самойлова)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів у номінації «Вокал-соло»
I категорія (10-13 років)
1. Олександра Лавчи - с.Малоянисоль (худ.
керівник Л.Г.Папуш)
2. Олександр Цапков – смт Старий Крим (худ.
керівник М.А.Давидов)
3. Олена Гордуз - ЗОШ №66, Грецька маріупольська
недільна школа (худ.керівник М.М.Дангулжи)
II категорія (14-17 років)
1. Діана Хаджинова - СШ № 8 смт Сартана (худ.
керівник Н.В.Драб)
1. Віра Шамлі – с.Малоянисоль (худ. керівник
В.М.Шайтан)
2. Діана Махсма - СШ №8 смт Сартана (худ.
керівник Н.В.Драб)
3. Владлена Зубан – с.Гранітне (худ. керівник
Л.В.Азжеурова)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів у номінації «Вокал-ансамблі»
I категорія (10-13 років)
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Гран-прі – ансамбль «Кантілена» м.Маріуполь
(худ. керівник Л.О.Ушкало)
1. Ансамбль «Ав`їс» - смт Нікольське (худ.
керівник Л.Г.Папуш)
2. Вокально-інструментальний ансамбль СШ №8
смт Сартана (худ. керівник Н.В.Драб)
3. Вокальний ансамбль СШ №46 смт Старий
Крим (худ. керівник О.Г.Акритова)
II категорія (14-17 років), 1-2 місця не присуждалися
Спецприз – вокальний ансамбль «Золота амфора», Грецька недільна школа Мелітопольського товариства греків (худ керівник В.В.Савченко)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів у номінації «Читці (новогрецька мова)»
I категорія (10-13 років)
1. Ярослава Райз – ЗОШ №66, Маріупольська
недільна школа, м.Маріуполь (учитель С.Л.Юр’єва)
2. Яна Бондаренко - СШ №8 смт Сартана (учитель
Л.В.Чайка)
3. Марія Білоусова - СШ №46 смт Старий Крим
(учитель Т.М.Кіор)
Спецприз – Денис Савченко – Маріупольська
недільна школа (учитель М.М.Дангулжи)
II категорія (14-17 років)
1. Іван Кокташ - Маріупольська недільна школа,
м. Маріуполь (учитель С.Л.Юр’єва)
2. Аліна Челпанова - СШ №8 смт Сартана (учитель Л.В.Чайка)
3. Антін Майджи – смт Велика Новосілка (учитель Т.М.Самойлова)
4. Альона Губерна – с.Малоянисоль (учитель
В.М.Шайтан)
Переможці XX Всеукраїнської Олімпіади
школярів у номінації «Читці (на діалектах)»
I категорія (10-13 років)
1. Ірина Татар – смт Нікольське (вчитель
Г.І.Качекан)
2. Людмила Сагірова – смт Ялта (вчитель
О.А.Філіпова)
3. Олександра Камаралі – смт Старий Крим (вчитель Т.М.Кіор)
Спецприз – Світлана Каноненко – с.Чермалик
(вчитель Н.П.Топалова)
Карина Іващенко - смт Нікольське (вчитель
Г.І.Качекан)
II категорія (14-17 років)
1. Сергій Шишман – с.Малоянисль (вчитель
Г.М.Шаблінська)
2. Діана Дзегім – смт Сартана (вчитель Н.М.Лаго)
2. Євгенія Сущенко – смт Старий Крим (Т.М.Кіор)
Третє місце не присуждалося.
Спецпризи:
Мєжгана Саідова – м.Волноваха (вчитель
Т.М.Мороз)
Марія Челпанова – смт Сартана (вчитель
Н.М.Лаго)
Переможці конкурсу творів за темою «Жертви
політичних репресій у моїй родині», присвячено-

му 80-ій річниці «Грецької операції» НКВС 19371938 рр.
Перша категорія – «Твори українською мовою»:
І місце – Георгій Малахіті, учень Одеського навчально-виховного комплексу «Гармонія»
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія № 6»
ІІ місце – Сергій Хара, учень Гранітненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Волноваського району Донецької області
ІІІ місце - Анастасія Сагірова, учениця
Малоянисольської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Нікольського району Донецької області
ІІІ місце – Ангеліна Іванова, учениця Ялтінської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мангушського району Донецької області
Друга категорія – «Твори новогрецькою мовою»:
І місце – Аріна Біла, учениця спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
І-ІІІ ступенів № 8 ім. Героя України В. Бойка, смт.
Сартана (Маріуполь)
ІІ місце – Юлія Гадзан, учениця спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
І-ІІІ ступенів № 8 ім. Героя України В. Бойка
ІІІ місце – Ангеліна Гутовська, учениця
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням
новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46, смт Старий
Крим (Маріуполь)
Переможці Всеукраїнського учнівського конкурсу відеосюжету новогрецькою мовою за темою «Дух Греції у нашій школі», присвяченому Всесвітньому Дню грецької мови
І місце – Спеціалізована школа з поглибленим
вивченням новогрецької мови I-III ступенів №94
«Еллада» Печерського району м.Києва
ІІ місце - Спеціалізована школа з поглибленим
вивченням новогрецької мови I-III ступенів №46
Маріупольської міської ради Донецької області
ІІІ місце – Спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови I-III ступенів
№8 імені Героя України В.С.Бойка Маріупольської
міської ради Донецької області
Подяками та заохочувальними призами
за участь у конкурсі були нагороджені ЗОШ
с.Гранітне, ЗОШ с.Касянівка. Грецька недільна школа Маріупольського товариства греків та ЗОШ №47
м.Маріуполя отримали подяки.
Переможці Всеукраїнського учнівського конкурсу творів новогрецькою мовою за темою
«Чому я вивчаю новогрецьку мову», присвяченому Всесвітньому Дню грецької мови
І місце – Кирило Хаджинов, учень спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
І-ІІІ ступенів № 94 «Еллада», м. Київ
ІІ місце – Діана Махсма, учениця спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням новогрецької мови
І-ІІІ ступенів № 8 ім. Героя України В. Бойка, смт
Сартана (Маріуполь)
ІІІ місце – Анастасія Пічахчи, учениця
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 8 ім. Героя
України В. Бойка, смт Сартана (Маріуполь)

Олимпиада





Підсумки XX Всеукраїнської Олімпіади школярів
із новогрецької мови, історії Греції і греків України і грецької художньої творчості

Номінація: «Образотворче мистецтво», I категорія
Ι місце
№
ПІ учасника, вік
Назва роботи
1.
Журавльова Анастасія (12) Золотий прутик
2.
Мурза Ельміра (9)
Зевс на колісниці
3.
Токарь Єва (11)
Афіна Палада
4.
Воронкова Вікторія (12)
Відважний воїн Трої
5.
Ліщенко Євгенія (12)
6.
Гордійчук Вероніка (9)
ΙΙ місце
1.
Полонік Руслана (13)
2.
Камаралі Злата (8)
3.
Лафазан Ярослава (13)
4.
Осауленко Ангеліна (11)
5.
Чих Вероніка (13)
6.
Тарасенко Тетяна (12)
7.
Кашиєва Вероніка (10)
8.
Левченко Валерія (12)
ΙΙΙ місце
1.
Юшковський Юрій (12)

Керівник
Макаренко Л.В.
Приходченко О.В.
Приходченко О.В.
Гайтан Н.І.

Повернення з Троянської війни
Вишивальниця птахів

Навчальний заклад
Школа мистецтв (ШМ) м.Маріуполь
Мангушська ШМ
Мангушська ШМ
КЗ Маріупольська спеціалізована школа
I-III ступенів № 8
ХШ м.Маріуполь
Грецька недільна школа м.Маріуполь

Вишивальниця птахів
Як з’явилась райдуга
Троянський кінь
Дівчина із квітки
Боги Олімпа
Хитрощі Троянського коня
Троя у вогні
Гера, Афіна, Афродіта

ХШ м.Краматорськ
Грецька недільна школа м.Маріуполь
Грецька недільна школа м.Маріуполь
ШМ м.Маріуполь
Мангушська ШМ
Гімназія Потенциал, Київ
ХШ м.Маріуполь
ХШ м.Маріуполь

Каминіна М.С.
Дангулжи М.М.
Дангулжи М.М.
Макаренко Л.В.
Приходченко О.В.
Боднар С.А.
Делі Т.Ю.
Делі Т.Ю.

Осада Трої

КЗ «Волновахський районний будинок
дитячої та юнацької творчості»
ШМ м. Маріуполь
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
СШ № 46
СШ № 46
Запорізька обласна недільна школа
«Філоксенія»
с.Красна Поляна
ХШ м.Маріуполь

Філоненко Т.О.

ХШ м.Маріуполь

Делі Т.Ю.

Запорізька обласна недільна школа
«Філоксенія»
с.Красна Поляна
ШМ м.Маріуполь
ШМ г.Маріуполь

Борсук-Аварікіотіс Н.С.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кашкова Ганна (12)
Проніна Катерина (12)
Афоніна Ірина (12)
Лошакова Ірина (10)
Шмарова Варвара (12)
Мельнік Ганна (7 кл)

12 подвигів Геракла
Дівчина з квіткового горщика
Вишивальниця птахів
Єлена Троянська
Троянський кінь
Герої Трої

8.
9.

Папакін Артем (11)
Федоренко Жанна (12)

Троянський кінь
На весіллі Німфи, Фетіди та
Полея
Вперед на Трою!

10. Іщенко Аліна (13)
Спеціальний приз
1.
Соловйова Софія (3 кл)

Герої Трої

2.
Катела Ганна (12)
Персей та Афіна
3.
Кітрига Анастасія (12)
Троянська війна
4.
Чернявська Ганна (13)
Анфуса Златокудра
Номінація: «Образотворче мистецтво», II категорія
Ι місце
1.
Бузевська Марія (16)
Музика Бахуса
2.
Кузнєцова Софія (15)
Неочікуваний подарунок
3.
Скицька Ганна (15)
Русалонька
4.
Павлова Валерія (16)
Подарунок підступних данайців
5.
Ковзель Анастасія (16)
Анфуса – золоті коси
6.
Скиба Ганна (14)
Грецький воїн
ΙΙ місце
1.
Бізбіз Тетяна (15)
Ахілл
2.
Катела Ірина (15)
Ахілл
3.
Собакінських Руслан (15)
Троянська війна
4.
Біла Арина (15)
Битва титанів
5.
Злобіна Євгенія (14)
Прекрасні ліки
6.
Харасахал Марина (15)
Η Ταρώ κι ο Ζαχαροζυμωμένος
ΙΙΙ місце
1.
Козлова Наталія (16)
Єлена Троянська
2.

Костіц Катерина (16)

3.
Костильова Ірина
4.
Кобзар Єлизавета (15)
5.
Скрипнік Ольга (16)
6.
Шахбатян Аліна (15)
7.
Джанбаз Даніїл (16)
Спеціальний приз
1.
Лазаренко Катерина (8 кл)
2.
Колеснікова Марія (14)
3.
Носенко Олександр (18)
4

Філіпов Давід

Герої Троянської війни
Афіна – богиня-воїн
Дівчинка на війні
Зміїне дерево
Персей
Воїни Греції
Герої Трої
Ахілл у бою
Бій під Троєю
Треба рятувати Трою

Делі Т.Ю.
Дангулжи М.М.

Макаренко Л.В.
Яшина Г.В.
Яшина Г.В.
Лошаков С.Н.
Лошаков С.Н.
Борсук-Аварікіотіс Н.С.
Боярська Л.Л.
Делі Т.Ю.

Боярська Л.Л.
Макаренко Л.В.
Макаренко Л.В.

Мангушська ШМ
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
МШ № 4 Сартана

Приходченко О.В.
Новікова І.О.
Новікова І.О.
Рой Т.В.
Рой Т.В.
Богадиця Н.В.

с.Красна Поляна
с.Красна Поляна
Мангушська ЗШ №2
СШ №8 смт Сартана
ХШ м.Краматорськ
СШ № 46

Боярська Л.Л.
Боярська Л.Л.
Тертуях С.І.
Била О.С.
Андрієнко А.В.
Лошаков С.Н.

КЗ Маріупольська спеціалізована школа I-III
ступенів № 8
КЗ Маріупольська спеціалізована школа I-III
ступенів № 8
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
ХШ м.Краматорськ
с.Красна Поляна
МШ № 4, Сартана

Гайтан Н.І.

Запорізька обласна недільна школа «Філоксенія»
МШ № 4, Сартана
КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості»
ХШ м. Маріуполь
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Гайтан Н.І.
Кубасова П.С.
Новікова І.О.
Рой Т.В.
Боярська Л.Л.
Богадіца Н.В.
Борсук-Аварікіотіс Н.С.
Біла І.О.
Філоненко Т.О.
Делі Т.Ю.



Вести из обществ



ХАРКІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ
«ГЕЛІОС» ОЧИМА УКРАЇНКИ

нукає замислитися і змінити своє ставлення
до навколишнього світу. Значну частину свого
життя Кавафіс прожив у м. Александрія. У
нього є вірш «Місто». Наведу декілька рядків:
До інших міст і до морів шляхи собі загачено.
Це місто піде тобі в слід. Усі дороги ці курні
Ти пройдеш знов, укотре вже,
ті самі селища сумні,
Між цих хатин літа полишиш молодії,
В цім місті будеш вічно – марні всі надії –
Нема ні пароплавів, ні доріг.
Як ти життя занапастити міг
У цім кутку, його для тебе всюди втрачено…

Моє знайомство з Харківським товариством «Геліос» почалося зі знайомства з
грекинею Оленою Узбек. Ми були запрошені
педагогами Богодухівської школи Харківської
області на зустріч зі школярами на шкільне
свято з нагоди ювілейної дати від дня народження Лесі Українки. Познайомилися з Оленою, поспілкувалися, і я дізналася, що товариство греків готує до друку книгу - драму
«Лісова пісня» Лесі Українки румейською мовою. А в мене вже була видана книга «Харківська весна Лесі Українки». Зацікавлення
наші співпали. З цього почалося спілкування,
дружба з товариством «Геліос».
Книга «Лісова пісня» складається з трьох
частин: драма – феєрія «Лісова пісня» українською мовою, друга частина книги – румейською мовою, третя частина – післямова «Леся
Українка. Грецькі витоки роду і грецькі сторінки творчості». Переклад драми румейською
мовою зроблено відомим народним поетом
Приазов’я Ф.Ф. Шебанцем. Книгу видано Харківським міським товариством греків «Геліос».
Видання дуже ошатне, з гарним художнім
оформленням В. А. Носаня.
Перш за все книгу подарували всім музеям Лесі Українки в Україні (м. Новоград-Волинський, м. Луцьк, с. Колодяжне Ковельського
району, м. Київ, м. Ялта, с. Косівщина Сумської
області) і музею Тараса Шевченка у Торонто (Канада). Для музеїв це був цінний подарунок, бо
кожний переклад Лесиних творів на іншу мову
- це велика подія. Наведу відгук музею Лесі
Українки у Києві : «Раді були одержати неочікуваний дарунок від харків’ян «Лісову пісню»
Лесі Українки в перекладі румейською мовою.
Вітаємо подвижницьку працю колективу авторів, видавців, ентузіастів, що працювали над
цим виданням. Щиро вдячні за поповнення
нашої фондової збірки новим цікавим експонатом». Канада відповіла: «Цей дарунок займе
достойне місце на полицях нашої бібліотеки
і стане корисним джерелом для всіх, хто цікавиться життям і творчістю Лесі Українки, а
також лінгвістам і перекладачам».
Наступна дуже цікава подія у товаристві
«Геліос» - презентація книги «Гомерические
гимны. Анализ памятника в связи с историей
его изучения». Ця книга є репринтним відтворенням дослідницької праці відомого антикознавця О.М. Деревицького (1859 – 1943). Видавці
– Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна та Харківське товариство греків «Геліос». З Гомеровими гімнами я познайомилася ще в юності. Тоді вони сприймались
просто як поезія далекої епохи. Тепер же, перебуваючи серед справжніх греків, з виходом
цієї книги з коментарями, це вже я сприймаю
як велике дослідження Гомерівських гімнів у
вітчизняному літературознавстві. Читаючи коментарі, намагаєшся виявити ідею твору, історичний світ того часу, античну цивілізацію.
І по новому сприймаєш гімни до античних
богів.
Згадую спільний захід, коли педагоги харківської школи № 3, що розташована на вулиці
Лесі Українки, попросили мене познайомити

учнів із товариством «Геліос». На фасаді школи вже давно була встановлена меморіальна
дошка Лесі Українці, виросло вже дерево, горіх, посаджене на честь поетеси і щедро дає
плоди, у школі є кімната-музей Лесі Українки.
На святі «10-ліття музею» школярі виконували вірші Лесі Українки,
присвячені весні, бо був травень
місяць. У концертній програмі
взяли участь і гості – члени харківського товариства греків «Геліос».
Музей поповнився новим експонатом - книгою Лесі Українки «Лісова
пісня» румейською мовою. Уривок
румейською мовою прочитала грекиня за походженням О.В. Бібік.
Учні уважно слухали мелодію нової
для них мови. Від товариства подарували статуетку Афіни, богині
мудрості, привезену із самих Афін
першим організатором товариства
«Геліос» Н.К. Артеменко. Свято і
для школярів, і для гостей було
надзвичайно приємним.
В цьому 2018 році товариство
греків «Геліос» організувало традиційний Фестиваль грецької культури, присвячений Дню Національного Відродження Греції.
Відкриває Фестиваль презентація збірки віршів
«Константинос Кавафіс. Вибране». Збірка видана інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка Національної Академії Наук України у серії «Бібліотека світової літератури». Це перше
видання поезії Кавафіса українською мовою.
Видання вийшло за підтримки Одеської філії грецького фонду культури та благодійної
організації «Фонд Бумбураса». Книга вийшла
у харківському видавництві «Фоліо». Відразу
приємно вражає оформлення обкладинки, художник – оформлювач О. Гугалова. В оформленні обкладинки використано картину Мікеланджело да Караваджо «Вакх». Виникає думка
про щось нове, незвичне, таємниче.
Кавафіс – видатний грецький поет (18631933), в цьому році виповнюється 155 років
з дня його народження та 85 років від дня
смерті. Розквіт його творчості припадає саме
на XX століття, хоча писав він здебільшого
про елліністичну епоху або Візантію. Передмову написав один із перекладачів кандидат
філологічних наук, доцент кафедри загального
мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Т.Шевченка, Директор центру елліністичних студій та грецької культури імені
Андрія Білецького, голова української секції
«Міжнародного товариства друзів Нікоса Казандзакіса» Андрій Савенко, він же проводив
і презентацію книги. Як зазначив А.Савенко,
творчий доробок Александрійця (так називають Кавафіса поціновувачі його таланту) складається майже з трьох сотень віршів, більшість
з яких є мініатюрними текстами. Поет завжди
намагався знайти для своїх творів форму ідеальної простоти. При цьому головним елементом кавафісіанського стилю є нищівна
сила іронічного погляду на дійсність. І саме
це імпонує сучасному читачеві, бо іронія спо-
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Використавши зміст цього вірша, голова
товариства «Геліос» Катерина Шевченко підготувала дуже цікавий відеокліп про поета,
що стало окрасою цього заходу. Потім почали читати вірші. Першою прочитала вірш
«Термопіли» доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.А.
Ручинська румейською і українською мовами.
Вона розповіла про своє бачення змісту цього

вірша. Відразу почалася яскрава, жвава, цікава
дискусія, яка продовжувалася після прочитання вірша «Варвари». На заході були присутні
студенти історичного факультету. Вони читали
вірші Кавафіса, в яких звучали теми поетичні, еротичні, політичні, історичні. І найцікавіше було те, що вони були актуальні і в наш час.
Свій коментар до книги написав Агапіос Калогноміс, Секретар Посольства Греції в Україні і
дав назву «Актуальність поезії Константиноса
Кавафіса».
Я назвала дещицю тих заходів, які організовує товариство «Геліос». Художні виставки членів товариства художниць П. Дзюбенко,
О. Думбур, концерти в залах Харківської філармонії і консерваторії за участю І.ДенисенкоПапакіци без перебільшення можна назвати неперевершеними.
За підсумками лютневого засідання Ради
ФГТУ 2018 року відзначено позитивний досвід
роботи молоді Харківського товариства греків
«Геліос». Це, звичайно, заслуга старшого покоління, зокрема Н.К. Артеменко, К.К. Шердіца,
Г.І. Тохтаря, А.Д. Френкель та інших, саме вони
підготували молодих достойників. Молодь, в
свою чергу, готує дітей, щоб вони знали свою
історію, культуру, традиції. Цього року відбулися два спеціальні заходи для дітей. Організатори розповіли дітям у формі гри про ті
давні часи, коли греки боролися за свободу,
як матері в тяжкі години казали своїм дітям:
«Не забудь свою віру, ти – грек». Танцювальний
ансамбль «Армонія» під керівництвом К. Шевченко навчив дітей «Танцю хоробрих воїнів».
Ми разом співали пісню з таким приспівом:
«Краще одна година свободи, ніж сорок літ
неволі».
Я пишаюсь харківськими греками-українцями, бо сама пізнаю багато цікавого, цінного,
корисного і приємного.
Краєзнавець Анна СТОЛЯРОВА,
м. Харків.
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ПЕРВАЯ СЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА

«Футбол в Ялте любили всегда» – эту фразу
написал в своих неопубликованных воспоминаниях бывший председатель Ялтинского сельского совета Михаил Лазаревич Демерджи. И
это действительно так. Подтверждением служит
более чем столетняя история данного вида спорта в одном из красивейших селений Приазовья,
основанных греками. Футболом увлекались сотни сельчан. Местная команда всегда считалась
лучшей в уезде, районе. О том, как «прижился»
футбол в Ялте, кто из жителей приморского села
способствовал его развитию, о первых игроках,
выходивших на примитивные спортивные площадки в самом начале ХХ века, и рассказывается
в предлагаемой читателю статье.
С 1889-1890 учебного года во всех учебных
заведениях, а также в начальных народных училищах Мариупольского уезда была введена новая программа преподавания гимнастики, утвержденная 26 апреля 1889 года Министерством
народного просвещения. В отношении (то есть
деловой бумаге) инспектора народных училищ
Екатеринославской губернии в Мариупольскую
уездную земскую управу говорилось о необходимости «ассигновать на 68 школ 1360 рублей, сумму необходимую при введении в начальных народных училищах правильной гимнастики, для
вознаграждения преподавателей по 20 рублей
каждому». Здесь же указывалось, что «преподавателями гимнастики могут быть приглашены
запасные нижние чины по свидетельствам, выданным воинскими начальниками». Вот с этого
периода в учебных заведениях физической культуре, закалке учащихся стали уделять самое пристальное внимание.
В указанное время в Ялте – одном из самых
крупных греческих селений Мариупольского
уезда – действовала единственная одноклассная
школа, открытая в 1873 году. В 1891-1892 учебном году в ней обучалось 205 учеников и 56 учениц. Введенное новшество по программе гимнастики осуществлял педагогический коллектив,
возглавляемый Н.П.Богоявленским. Николай
Поликарпович имел звание учителя городского
приходского училища, на службе в Мариупольском уезде состоял с 20 июля 1875 года, до Ялты,
куда был переведен в 1885 году, работал в Новоспасовской 1-й школе. Помощниками учителя
состояли Иван Васильевич Арнаутов, Ирина
Афанасьевна Харакаш и Надежда Васильевна
Волошинова. Преподавателем гимнастики по
рекомендации Мариупольского уездного по воинской повинности присутствия стал местный
житель Савва Федорович Чинчин. После окончания шестилетней воинской службы он был
уволен в запас в звании старшего унтер-офицера. Вернулся в родное село. Большой энтузиаст спорта, совершенно незнакомого сельским
жителям, С.Ф.Чинчин сумел увлечь школьников, устроить в небольшом коридоре школьного здания примитивный уголок из спортивных
снарядов. Приобрести для школы немудреный
инвентарь помогли 2-й гильдии купец Иван Васильевич Будыка, заведующий Ялтинским военно-конским участком Антон Федорович Харакоз
и старший писарь военного окружного штаба
Михаил Пантелеевич Шурда.
Можно предположить, что Савва Чинчин рассказал школьникам и о неизвестной для них игре
в «ножной мяч», приобщил к этому увлекательному виду спорта и ребят из будущего первого
состава футбольной команды Ялты. О футболе
тогда мало кто знал. Его в наши края «завезли»
моряки иностранных судов, заходящих в порт
Мариуполя, и английские специалисты, занимающиеся разработкой угольных месторождений,
строительством заводов тяжелой индустрии. Так
появился Юзовский металлургический завод,
а рядом с ним – одноименный поселок. Вскоре
было создано Юзовское спортивное общество,
англичане и рабочие завода организовали при
нем свою футбольную команду. В этой команде играли и русские – В.Афонский, Г.Марказов,
К.Масленников. Тут же почин был подхвачен в

других местах Донбасса. В 1909 году в Краматоровке (ныне город Краматорск) при заводском
клубе «Казино» создается сразу две футбольные
команды. Примерно тогда же появились они в
Славянске, Дружковке, Бахмуте, Константиновке. Правда, в указанных командах русских спортсменов было еще мало, играли в основном иностранцы.
Первая рабочая команда в Донбассе была организована по инициативе служащего конторы
рельсопрокатного цеха Юзовского металлургического завода Ивана Неудачного и называлась
она в честь ее создателя – «Неудачная». Затем
появился «Кальмиус», в 1911 году возникла рабочая команда и в Горловке. В Мариуполе первая
футбольная команда появилась на базе металлургического завода «Никополь», за которую в
первые годы выступали Шевцов, братья Федоровы, Попов, Бабушкин, братья Алексеенко.
Примерно с 1912 года относится начало междугородных игр. Первоначально встречались
только команды, созданные из иностранных
служащих и специалистов Юзовки, Константиновки, Дружковки. Что касается междугородных матчей рабочих коллективов Донбасса,
то некоторое время они были запрещены полицией – опасались большого скопления людей,
возможности возникновения демонстраций.
Блюстители порядка на полном серьезе считали,
что «сия игра в футбол плохо влияет на настроение масс». Но так долго, конечно, продолжаться
не могло. Футбол становился настолько популярным, что власти вынуждены были пойти на
уступки. Дружеские встречи рабочих команд
Константиновки, Макеевки, Юзовки, Мариуполя собирали много зрителей, вызывали интерес
молодежи, учащихся гимназий и училищ.

Янис Россото с супругой.
г.Мариуполь, 1916 год.
Особо памятным оказался 1913 год. 13 апреля
в Константиновке создается «Донецкая футбольная лига». И уже 11 мая стартовал розыгрыш
кубка Донбасса. Первый матч прошел в Юзовке.
Местная команда победила футболистов Друж-
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ковки – 2:1. Она и стала победителем турнира.
Мариупольцы в этих соревнованиях не принимали участия. Зато они провели первые международные матчи. Встречались с командами из
Австро-Венгрии и Турции.
Именно в это время футболом начала увлекаться рабочая, а чуть позже и сельская молодежь. Это объяснялось тем, что возрастающее
количество рабочих в Мариуполе пополнялось
за счет молодежи из близлежащих сел. Перебирались в город и дети поселян из Ялты. Весной
1910 года в Мариуполе оказался двадцатидвухлетний Семен Федорович Чубаров. Он родился
в бедной крестьянской семье. После окончания
второй Ялтинской одноклассной школы помогал отцу во время полевых работ, трудился по
найму у зажиточных сельчан. В Мариуполе поселился недалеко от устья Кальмиуса, в районе
так называемой Биржи – территории между озером Домаха, рекой и морем. В давние годы здесь
совершались сделки по оптовой купле-продаже
различных товаров, рыбы, нанимались на работу.
Живя в Мариуполе, Семен заинтересовался
футболом. Молодежь часто гоняла сшитый тряпичный мяч на прилегающей местности. Ему
сразу же понравилась игра голкипера. С тех пор
на поединках сверстников в выходные дни он
неизменно занимал место между двух вбитых в
землю деревянных брусков, имитирующих футбольные ворота. Также неизменно Семен бывал
и на футбольных матчах того времени, проводившихся в городе. В мае памятного 1913 года
на спортивной площадке морского порта «Первая мариупольская команда», как она именовалась в местной прессе, встречалась с матросами
двух английских пароходов. Газета «Мариупольская жизнь» восторженно сообщала, что
«матч закончился полной победой над
англичанами» – 3:0. Особенно интересными были игры между заводскими командами «Провиданс» и «Никополь». А
главным для Семена Чубарова являлось
то, что ворота «Провиданса» защищал
Григорий Новичков. Этот потрясающий
голкипер стал на долгие годы его кумиром. Все присутствующие на встречах
«Провиданса» отмечали великолепную
игру футболиста на последнем рубеже.
Комментируя один из матчей, «Мариупольская жизнь» писала 27 июня того же
года: «У «Провиданса» хорош голкипер
Новичков, стойко отбивавший сыпавшие, как град, удары».
В спортивных изданиях высказывается не лишенное вероятности предположение, что футбольная команда «Биржа» была создана в Мариуполе в 1914
году. Мы же относим начало летописи
этого коллектива к 1913 году. Основанием служат первые упоминания об этой
команде в местной печати. Тогда же в
«Бирже» появился, видимо, и голкипер
Семен Чубаров. Хотя об этом факте можно судить только предположительно.
Впервые его имя упоминается в газетном отчете встречи между так называемой второй мариупольской командой и
«Биржей», которая состоялась 29 июня
1914 года. Матч завершился вничью – 1:1.
Через пять дней газета «Мариупольская
жизнь» писала: «Из игроков «Биржи»
выделялись: голкипер Чубаров, бек Подмосковный и правый край Россото».
Любопытно, что выступая за городскую команду, Семен Чубаров принимал непосредственное участие в организации футбольной команды в родной
Ялте. А к моменту памятной игры в воскресенье, 29 июня, она уже была создана. 8 мая та же «Мариупольская жизнь»
уведомляла своих читателей о «возникновении
в Ялте первой сельской футбольной команды в
Донбассе». О появлении в волостном селении
футбольной команды (без указания даты) через
пятьдесят с лишним лет писал в своих мемуарах
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М.Л.Демерджи. Она создавалась с непосредственного разрешения Ялтинского волостного
старшины, бывшего учителя Ивана Васильевича
Арнаутова, а необходимую в таких случаях «бумагу» составлял волостной писарь Дмитрий Федорович Чинах.
Эти события, разделенные от сегодняшнего
дня сотней лет, восстановить, конечно, сложно.
И упомянутые воспоминания Михаила Лазаревича Демерджи, к сожалению, не дают полной
картины. А тем более, что его пересказ некоторых других исторических фактов несколько отличается от реально происходящих, в особенности их хронологической последовательности.
И все-таки в совокупности всей имеющейся информации попытаемся обо всем этом написать
по порядку, если, по выражению поэта Иосифа
Бродского, «буде таковой нам по силам».
В самом первом составе команды играли как
местные жители, так и привлеченные Семеном
Чубаровым футболисты из Мариуполя. Голкипером и капитаном, естественно, стал сам Чубаров. Всю линию защиты (по терминологии того
времени – бек) составляли коренные ялтинцы,
сравнительно легко и быстро освоившие азы
необычной игры. Это Василий Гусаров, Спиридон Гугули и Дмитрий Чих. Первые два играли
в команде до середины 20-х годов. Дмитрий Чих
в 1915 году был призван на военную службу и
попал в мясорубку Первой мировой войны. Из
местных, кроме названных игроков, чаще других на поле выходили братья Федор и Дмитрий
Шурда, Иван Петров, Лазарь Нестеров, Иван
Гусаров. Они могли играть на разных позициях,
действовали жестко, не жалея, порой, ног соперника.
Наряду с Семеном Чубаровым лидерами команды являлись Янис Россото и Петр Краюхин.
Грекоподданный Россото вместе с Чубаровым
некоторое время выступал за команду «Биржа». Был тесно связан с греческими семействами Камботекро, Агалиди, Курупо, Хаджидаки.
В Мариуполе появился с родителями в пятнадцатилетнем возрасте. Среди сверстников выделялся высоким ростом и классической эллинской красотой. Во всей его внешности и одежде
была явно приметна претензия на щегольство.
Женился Янис на русской девушке, но везде и
всегда бывал только один. Изысканность отличала Россото и на футбольном поле. Забивал
очень красивые голы. Его партнер по нападению
Петр Краюхин - самый молодой член команды
- работал грузчиком в морском порту. Русский
по национальности он легко находил общий
язык с местными жителями. И в жены взял себе
гречанку. В игре был чрезвычайно подвижен, на
скорости обходил любого соперника.

тивную площадку рядом с городской больницей
Мариуполя вышли команда «Биржа» и футболисты из Ялты. Можно предположить, что и Чубаров, и Россото играли за недавно созданный
коллектив. Выступать за две команды в то время
разрешалось, так как матчи не считались официальными, а проводились по запросам одной
из сторон. Подробно освещавшая спортивные
события портового города газета «Мариупольская жизнь» 21 сентября лаконично сообщала
об «унылой игре на футбольной площадке за
горбольницей», в которой «победительницей
вышла» команда «Биржа» – 3:0. Причем, как отмечалось, все три мяча в ворота сельских футболистов были забиты в первом хавтайме.
Что указанная встреча состоялась уже после
объявления Германией войны России и вступлением последней в стремительно развертываемую военную бойню, пусть не смущает читателей. Футбольная жизнь в городе на Азовском
море продолжалась. Буквально через неделю на
площадке завода «Провиданс» команда другого
металлургического монстра Мариуполя – «Никополь» принимала гостей из Юзовского спортивного общества. Матч этот состоялся с благотворительной целью в пользу раненых бойцов.
Средства от реализованных билетов передали в
специально созданный фонд. В захватывающем
поединке победила команда «Никополь» – 3:2.
По понятным причинам хронология футбольных событий последующих лет довольно
скупая. В наиболее существенных фактах хорошо известны только самые значимые эпизоды.
Естественно, меньше освещению спорта уделяли
и газетные издания. Начавшаяся Первая мировая война помешала проведению намечавшегося
интересного футбольного сезона. Прервался розыгрыш кубка Донецкой лиги, который должен
был завершиться осенью 1914 года. Что можно в
подобной ситуации говорить о сельской команде? И все-таки одно любопытное событие произошло.
1 мая 1916 года мариупольская газета «Приазовская речь» опубликовала небольшую заметку
под заголовком «Вызов местным футболистам».
Вот ее содержание: «Вновь организованная команда «Пыл-Жар» вызывает все существующие
в Мариуполе спорторганизации. Принявшим
вызов просим обращаться по адресу: Сартана,
Екатеринославской губернии, завод «Никополь»
мариупольского общества, спортивный кружок
«Пыл-Жар», А.Воротницкому». Эта команда
была составлена из рабочих завода и жителей
села Сартана. Известный в городе футболист
Семен Чубаров, видимо, хорошо знал способного организатора Александра Воротницкого. Во
всяком случае, договоренность о матче между

Петр и Елизавета Краюхины. г.Мариуполь, 20-ые годы.
Где и когда прошел дебютный матч первой
сельской команды Донбасса остается неизвестным. Первая же игра, о свидетельстве которой
есть зафиксированная на бумаге дата, состоялась
в воскресенье, 14 сентября 1914 года. На спор-

командой села Ялта и футболистами кружка
«Пыл-Жар» была достигнута уже через два месяца. И 4 июля соперники вышли на футбольную площадку завода «Никополь». Спустя неделю читатели «Мариупольской жизни» узнали
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о результате матча. Выиграла сельская команда
– 4:2. Три мяча забил «центрфорвард Россото».
Отмечалась и уверенная игра голкипера Чубарова. Эта победа, вероятно, стала первой в богатой
истории футбольной летописи Ялты.
Последующие годы мало способствовали
пропаганде и развитию футбола. Затянувшаяся
Первая мировая война, революция, кровопролитная Гражданская война, повсеместная разруха и бедность на долгое время заставили забыть
спортивные увлечения. Футбол вернется в Ялту
в середине 20-х годов, после страшного голода 1921 года. Но это уже, как говорится, другая
история...
А какова послефутбольная судьба игроков
первой сельской команды Донбасса, созданной
в 1914 году? Если ответить на поставленный вопрос одним словом, – трагическая. Ее организатор – Семен Федорович Чубаров – после спортивной «карьеры» оставался жить в Мариуполе.
Долгие годы опекал ялтинскую команду, приняв
на себя ничем не вознаграждаемые обязанности.
В последующем переехал в село Старая Игнатьевка. Трудился бригадиром в колхозе имени
Ворошилова. Арестован 17 декабря 1937 года, на
третий день начала массового террора в рамках
«Греческой операции» НКВД. Уличен в принадлежности к якобы существующей шпионско-диверсионной, националистической контрреволюционной организации. Осужден к расстрелу.
Суровая участь постигла и его сына Павла, родившегося в 1926 году. Он работал шофером в
одном из трестов Рутченково. В 1951 году получил пять лет исправительно-трудовых лагерей
как сын «врага народа».
Кроме Семена Федоровича Чубарова, репрессиям подверглись еще пять бывших игроков первого состава команды. Братья Федор Иванович и
Дмитрий Иванович Шурда проживали в родном
селе, трудились в колхозе «Красный Октябрь».
Их и арестовали в один день – 15 декабря 1937
года. Дмитрия Ивановича не спасло и то, что он
в самом начале 1919 года вступил в созданный
в Ялте повстанческий отряд, выступивший против белогвардейцев. Уже весной того года отряд
насчитывал более 70-ти бойцов. Командиром
повстанцы избрали вернувшегося с фронта Василия Петровича Шурду. В Гражданскую войну
они принимали участие в освобождении Мариуполя и ряда сел Донбасса. Дмитрий Иванович
отважно сражался за советскую власть в составе
батальона, возглавляемого Алексеем Васильевичем Лукьяновым. 16 декабря сотрудники НКВД
задержали в Ялте на территории колхоза имени
Ильича Ивана Федоровича Гусарова. Через четыре дня в Мариуполе пришел черед частного
извозчика Лазаря Михайловича Нестерова. Последним – 29 мая 1938 года арестовали коменданта общежития завода имени Ильича Ивана
Антоновича Петрова. Все они получили высшую
меру социальной защиты – расстрел.
Дмитрий Дмитриевич Чих, участвуя с армиями Западного фронта во многих сражениях
«империалистической» и пройдя немецкий плен,
благополучно вернулся в Ялту. Стал активистом
в период коллективизации, каким-то чудом избежал преследований во время «Греческой операции», пережил оккупацию. Старшие по возрасту
Василий Петрович Гусаров и Спиридон Николаевич Гугули, также остались в родном селе. Многие
десятилетия трудились в местных колхозах.
Забивной центрфорвард команды Янис Россото исчез из Мариуполя в мятежные годы Гражданской войны. Скорее всего, подался на свою
историческую родину. Туда же отправились и
многие мариупольские греки, воевавшие на стороне белогвардейцев. В 1919 году правительство
Греции приглашало офицеров Деникинской армии поселиться в Салониках. Им предоставлялась работа. Они использовались в качестве наставников греческих специалистов в военном
и морском ведомствах. Этим предложением,
как стало известно впоследствии, воспользовались не только белые офицеры. Возможно, так
поступил и Янис Россото. Взял ли он в Грецию
свою русскую жену, неизвестно. Самый молодой
игрок команды, бывший батрак Петр Краюхин
долгие годы оставался в Мариуполе. В конце
20-х годов, поддержав патриотический почин
молодежи, уехал в Сталинград на строительство
тракторного завода. Некоторое время ветеран
футбола играл еще за его команду – лучший рабочий спортивный коллектив страны.
Николай АДЖАВЕНКО,
пгт. Мангуш.



Книжный мир



«ТЕМЕТЕРОН»
И вновь, дорогие подписчики газеты, шлёт Вам
свой привет Харьковское городское общество греков «Гелиос»! В этот раз хотим поделиться с Вами
тёплыми и незабываемыми впечатлениями, полученными от встречи с поистине выдающимся человеком, патриотом греческого народа, писательницей Валидой Будакиду.
На литературном вечере, специально организованном для членов нашего общества, Валида представила свою новую книгу «Теметерон» (в переводе с понтийского – «рождённые от одной матери»),
которая уже успела занять достойное место среди
бестселлеров в Греции и Грузии.
«Теметерон» представляет собой трагикомическую повесть о судьбе одной семьи, эмигрировавшей из СССР на историческую родину своих далёких предков – в Грецию. Главной героиней книги
выступает некрасивая девочка, носительница
мифических и давно забытых знаний о греческой
культуре и истории, которая, как и другие, ищет
свой путь к счастью. Душевность и глубина чувств,
которые, в буквальном смысле, пронизывают каждую страницу, каждое слово произведения, небезосновательно позволяют сделать вывод о том, что
автор не просто отдала часть себя написанию этой
повести, но и лично пережила, без исключения, все
радости и невзгоды, ожидающие главную героиню
на столь непростом жизненном пути.
Хочется отдельно отметить, что, хотя рассказ
и содержит множество спорных позиций с точки
зрения, которая традиционно отстаивается исторической наукой, но целиком и полностью оправдывается глубокой любовью ко всему греческому,
стремлением познать историю и культуру своих
предков и неизмеримым чувством гордости за
величие греческого народа. И каждый грек с первых же слов повести непременно почувствует это,

потому что, наверное, ни один народ не гордится
своими «корнями» с таким усердием, с каким делают это греки. Поэтому не будет преувеличением
назвать рассказ «биографией греческой души», которая, воплотившись в маленькой, хрупкой девочке, возносит её к величинам мифических богов и
титанов, рождая в ней огромную силу и толкая на
свершение великих жизненных подвигов.
От первого и до самого последнего момента
литературный вечер был пронизан чувством греческого единства. Каждый участник мероприятия
буквально на одном дыхании внимал автору и непременно ощутил себя причастным к наследию
величайшей из культур, дарованной человечеству.
Энергичная дискуссия, которая разразилась между участниками вечера в продолжение презентации, в очередной раз позволила констатировать
факт о том, что где бы грек ни родился или ни оказался, там Греция непременно пустит свои корни.
И что пусть и существуют разные по территориальному происхождению греки, но они обязательно едины в любви к своему народу. В завершение

статьи хочется вспомнить замечательную фразу,
вложенную в уста маленького мальчика: «Мы с тобой – одной крови! Ты и я!» К ней остаётся лишь
добавить: «Мы оба – греки!»
До скорой встречи на страницах газеты «Эллины Украины»!
Николай АХБАШ,
г.Харьков.

ПЕРЕПЛЕТЕНІ ДОЛІ

Великий син України Тарас Григорович Шевченко народився весною, яка приносить оновлення в наші душі та серця. Тому весь березень у
Мангушській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Донецької
області проходив під знаком вшанування Кобзаря. Так співпало, що підсумком став урочистий
захід, який відбувся 23 березня, напередодні великого свята грецького народу – Дня національного
відродження Греції.
Великий наш Кобзар і далека Греція… Всім
відомий той факт, що на території Мангушського району, у Маріуполі та інших районах області
компактно проживає велика кількість греківпереселенців з Криму. Кілька століть вони у
мирі і дружбі з українцями будують своє життя,
переплітаються у сім’ях родовідним корінням. Тому
у нас уже спільні радощі й печалі, успіхи, досягнення, подвиги, святині та історія. І наш Великий Кобзар давно став життєдайною річкою, яка навіки
єднає наші народи.
У цьому році в літературному житті нашого
краю сталася значна подія: за сприянням Федерації
грецьких товариств України вийшов з друку «Кобзар» Т.Г.Шевченка в перекладі на мову греківурумів. Презентація саме цього видання відбулася у
Мангушській ЗОШ №2. Автор перекладу – Валерій
Іванович Кіор, відомий поет, перекладач, учений,
член Національної Спілки письменників України.
«Не бажаю золотої середини, бентежу сіру
буденність!» - це рядки одного з віршів В. Кіора.
Вони якнайкраще відображають суть його поезії.

Автор пише про любов і щастя, про вірність, про
миттєве і вічне. Його віршам належить особлива
виразність у поєднанні з чуттям міри, ліризм і своя
неповторна інтонація. У поезіях можна почути біль
і тривогу, роздуми про минуле та майбутнє рідного
краю. «Не мыслю Приазовье без Киора, как он себя
не мыслит без него», - так одного разу висловився
про Кіора товариш по перу Анатолій Ричагов. Мабуть, ці слова якнайкраще характеризують Валерія
Івановича як патріота своєї малої Батьківщини,
якому не байдужа доля народу, його цінностей,
мови, звичаїв, обрядів, мистецтва.
Валерій Кіор першим із сучасних авторів почав
писати рідною урумською мовою. Його по праву
вважають основоположником сучасної урумської
літератури. Твори талановитого поета родом із
Старого Криму були перекладені українською, грузинською, турецькою,узбецькою та новогрецькою
мовами. Завдяки винятковому перекладацькому
дару Валерія Кіора на урумській мові зазвучали
вірші Великого Кобзаря.
Біля витоків шевченкознавства на мові приазовських греків стояв Феоктист Хартахай, який
був близько знайомий з Т.Шевченком, під його
керівництвом вивчав українську мову. Спроби
перекласти вірші Великого Кобзаря на урумську
та румейську мови були ще у 90-і роки. Шевченко
став рідним для Леонтія Кір’якова, репресованого Георгія Костоправа, Антона Шапурми, Григорія
Меотіса, Доната Патрічі, Валерія Кіора.
Резонансним став переклад Валерія Кіора
«Кобзаря» Тараса Шевченка
урумською мовою в літературному житті нашого краю. Голова Донецької організації Національної Спілки
письменників України Павло Кущ повідомив, що
обласна організація НСПУ виходить з ініціативою
висунути цю творчу роботу на здобуття щорічної
премії ім. М. Рильського «за кращий переклад».
В актовій залі була розгорнута книжкова виставка про історію переселення греків у Приазов’є, їх самобутню культуру. Символічним було поєднання
творчості Т.Г.Шевченка з літературними надбаннями відомих людей нашого краю.
Презентація «Кобзаря» на мові греків-урумів
викликала неабияку зацікавленість у школярів та
представників громадськості. Приємно було чути,
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як українською та урумською мовами зазвучали
безсмертні твори. Учні продекламували з натхненням «Думи мої, думи мої» (Владислав Джеломанов), «До Основ’яненка» (Аліна Кравченко), «Іван
Підкова» (Анна Арабаджі), «Тополя» (Віталій Мацука), «Катерина» (Катерина Мурзова, Анастасія Смола, Ольга Кабакова, Афіна Хаджинова). З великою
увагою гості та учні подивилися інсценізацію твору
«Мар’яна – черниця».
Бурхливими оплесками вітали учні виступ ветеранів Мурзи Світлани Мефодіївни та
Алферімової Варвари Кузьмівни, які зворушливо
виконали кілька пісень на урумській мові.
Не обійшлося й без сюрпризів. До ведучої
підійшов п’ятирічний хлопчик і спитав: «А я буду
читати вірш?» Це був Дмитрик Хортик, який прийшов з мамою. По-дитячому емоційно він продекламував вірш «Мені тринадцятий минало», чим
викликав бурхливі оплески.
На святковий захід були запрошені вчительветеран Світлана Дмитрівна Джансиз, ветеран
праці, учасник Великої Вітчизняної війни Наталія
Дем’янівна Курпе та секретар Мангушського районного товариства греків Валентина Володимирівна
Тосхопаран. До присутніх вони звернулися на
рідній урумській мові з синхронним перекладом. Підкреслювали те, як важливо знати історію,
берегти надбане століттями нашими предками,
не відриватись від коренів та плекати любов до
своєї Батьківщини. Життєвим кредом для кожного з нас повинні стати напутні слова Валентини
Володимирівни Тосхопаран: «Ви - гілки одного могутнього дерева, тому повинні триматися разом і
берегти надбання своїх дідів. Тільки тоді будете непереможними».
Директор школи Світлана Іванівна Терстуях
подякувала ветеранам за плідну роботу. Присутнім
та гостям запам’ятаються її слова: «Ви – берегині
грецької мови, культури, ентузіасти, що докладають
великих зусиль, щоб не зникли безслідно золоті зерна, засіяні нашими предками у благодатному Приазовському краї. Поки є такі патріоти та краєзнавці,
наша молодь матиме від кого прийняти естафету».
С.І. ТЕРСТУЯХ,
голова Мангушського
селищного товариства греків.

Литературный Парнас





Николай АХБАШ:

«До чего же мы, греки, знаменитый народ!»
Ко дню рождения моей бабушки
Ахбаш Лины Харлампиевны.

ПИСЬМО В ЯЛТУ

Перевод:

Ох, как быстро прошли года –
Сегодня, бабушка, ты уже состарилась…
Ах, как поседела твоя голова,
И давно уж выросли дети.
Да, у тебя есть и замечательные внуки,
Но они так далеко живут…
Собралась сегодня вечером вся твоя семья,
Наполнив твою душу легкостью и покоем.
Мы подарили тебе цветы и радость,
Немного добавив сладости в твою жизнь!
Пускай всегда будет полон твой стол
И достаток никогда не кончается!
Дорогие друзья! Представляем Вашему
вниманию творчество молодого, начинающего
поэта Наиколая Ахбаша. Николай родился 18
декабря 1996 года в посёлке Ялта на Донетчине
в семье приазовских греков. Здесь же окончил
общеобразовательную школу №2 с отличием. Принимал активное участие в жизни
школы, посёлка и Ялтинской греческой
общины. Неоднократно принимал участие
во Всеукраинской олимпиаде школьников по
новогреческому языку и истории Греции и
греков Украины, где дважды занимал призовые
места.
В 2013 году поступил на бакалавриат
Национального юридического университета
имени Ярослава Мудрого в Харькове, который
также с отличием окончил в 2017 году. Сейчас
учится там же на магистратуре. С первого дня
пребывания в Харькове является активным
членом Харьковского городского общества
греков «Гелиос».
ПЕРЕВОД ГИМНА РИГАСА
Ως πότε παλληκάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά;
Доколе будем, братья, скрываться мы в лесах?
Доколе, словно зверям, скитаться нам в горах?
Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
В пещерах за ветвями нам не судилось жить:
Мы головы положим, но этому не быть!
Уж лучше только час свободной жизни жить,
Чем целых сорок лет в тюрьме и рабстве гнить!
Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;
Мы потеряли братьев, Отчизну и детей,
Родителей и дедов, соседей и друзей.
Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.

Ο κόσμος να γλιτώσει, απ’ αύτην την πληγή,
κι ελεύθεροι να ζωμεν, αδέλφια εις την γη.
От страшного проклятья мы Грецию спасли
И люди мирной жизнью счастливо зажили.
Уж лучше только час свободной жизни жить,
Чем целых сорок лет в тюрьме и рабстве гнить!
ОХИ
Лавры побед Эллады восхищают целый свет,
И люди всей Земли запомнили навеки:
Не с храбростью героев бьются греки, нет,
Теперь сражаются герои, словно греки!
Былого героизма уж остался только след,
Но вновь найдя в сердцах тех предков крохи,
Все греки, как один, сказали твёрдо: «НЕТ!»
Όλοι οι Έλληνες με μια φωνή αντιμιλήσαν: «ΌΧΙ!»
* * *
Насколько великими были древние греки Благодаря им прославились все греки навеки.
Порой самих греков удивление берёт:
«До чего же мы, греки, знаменитый народ!»
ГРАМА МИС Т ЯЛИТА
Ой, тоса чалька перась ту тиро –
Симур, бабум, иньсь еродъь...
Ой хамос, ехьсь т спринт малияс,
Гурга фитурсан пидъияс,
Ехьсь анепша лон кала,
Ма афта зисун то-о-ос макра...
Попса сорипсь т ул тайфас –
Дъикос биши юмозь т’ лафрадъь.
Харсам чичатя ми т хара –
На т зи с гальтицик ми эрна!
Пас ту трапезьс на еш зьяфетя,
На ми битевь та берететя!
Ас ень т ияс лон кало
Ти илю-фос пас т урано!
Тъёс бахт мис т спить дъикас ас ферь,
Ма т хасывет на ми сась перь!
Ти ксерсь, ты йреву на се пу:
«Ватъи го сена агапу!»

Здоровье твоё пусть будет крепким,
А небо озаряет солнечный свет!
Пусть Бог шлёт тебе больше счастья
И поменьше горести и печали!
И знай, что я хочу тебе сказать:
«Я тебя крепко-крепко люблю!»

СЛОВА ПЕСНИ
НА МУЗЫКУ ЕВГЕНИЯ ЖАРКОВСКОГО
(оригинальное название
- Прощайте, скалистые горы)
О ГРЕКАХ ХАРЬКОВА
1
Прощайте, Балканские горы,
Покинули край мы родной.
Мы гордых эллинов потомки,
В нас Грецией сердце полно.
Но вновь возвратимся туда мы
Во снах на борту корабля:
И мреет в далёком тумане Эллада –
Родимая наша земля.
2
Нелёгкой, но верной походкой
Судьбе мы навстречу идём.
И всюду, чего ни коснёмся,
Там Греция словно цветёт.
Мы веру и быт сохранили,
Душа эллинизмом полна.
Как жаль, что ты нас позабыла, Эллада –
Родимая наша земля.
3
Но греки где б ни оказались,
Там греческий дух прорастёт.
И гордо несём мы знамёна
Везде, где судьба занесёт.
Нам Харьков давно стал родимым,
Здесь дом, здесь друзья и семья.
И здесь возродилась вторая Эллада –
Родимая наша земля.

На вас чекає Гарвард

Благодійна організація «Фонд Бумбураса» оголосила конкурс для
майбутніх лідерів. Найактивніші кандидати, які пройдуть відбір,
відправляться на навчання за програмою лідерства в Школу управління
ім.Кеннеді при Гарвардському університеті в Бостоні, США. Програма навчання триватиме 7 днів, після чого учасники отримають відповідні дипломи. У 2018 році планується відправити відразу дві групи переможців
- в червні та листопаді. Програма «Нові лідери» («Emerging leaders») була
розроблена для професійного розвитку молодих політичних лідерів,
представників виконавчих органів влади, діючих політиків, посадових осіб, військових, фахівців некомерційних організацій, громадських
організацій і корпоративного сектора. Обрані кандидати отримають
стипендію, яка покриє витрати на навчання, проживання в готелі, харчу-

вання і переліт з Києва до Бостона. Оголошення переможців відбудеться
20 травня 2018 року.
Дата і місце навчального курсу: 24-29 червня, Кембридж, Массачусетс,
США; 5-10 листопада, Кембридж, Массачусетс, США. Заявки на участь
приймаються до 15 травня 2018 року.
Посилання для реєстрації в програмі:
https://hkseeportal.hks.harvard.edu/custo…/customlogin.aspx…
Детальніше про програму:
https://www.hks.harvard.edu/…/executive-ed…/emerging-leaders
За додатковою інформацією можна звертатися до керівника програми Сергія Конопльова. e-mail: sergei_konoplyov@hks.harvard.edu
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БУМБУРАС ПОДАРИЛ ОДЕССЕ
ДАЛАРАСА

Как сообщает сайт http://glasweb.com, к годовщине празднования Дня Независимости Греции,
а также к 25-летию побратимских связей между
г.Одесса и г.Пирей Глава Благотворительной организации «Фонд Бумбураса» Пантелеймон Бумбурас решил представить украинской аудитории
концерт современной греческой музыки с участием всемирно известного греческого исполнителя Йоргоса Далараса.
26 марта в одесской филармонии одесситы
и многочисленные гости города, среди которых
были лидеры и активисты греческих обществ
Украины, слушали пение популярного греческого певца Й.Далараса, поздравляли друг друга с Днем Национального возрождения Греции
и выражали благодарность за незабываемые
впечатления от концерта основателю «Фонда
Бумбураса», греческому бизнесмену и меценату
П.В.Бумбурасу. Концерт посетили и почетные
гости, среди которых Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Кипр в Украине Луис
Телемаху, Генеральный консул Греции в Одессе
Деспина Кукулопулу, председатель Федерации
греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи, представители зарубежного и
украинского дипломатического корпуса, делегация членов Парламента Греции и представители
одесского городского совета.
Про вклад П.Бумбураса в развитие Одессы
тепло сказал представитель МИД Украины в
Одессе Константин Ржепишевский: «Мне очень
приятно, что греки чтят наш город. На каком бы
острове я не бывал в Греции, а я бывал уже более, чем на 30 островах, все знают город
Одессу. Мы также в Одессе ценим греков
за то, что они сделали для мировой цивилизации. Одессе повезло, Бог всегда
посылал нам великих греков. Однажды
он послал нам великого грека Маразли,
который был мэром этого города и меценатом. Сегодня я хочу поблагодарить
удивительного грека Пантелеймона Васильевича Бумбураса. Мы его называем
настоящим одесситом. Это грек, который мне сказал, что разделил свое сердце
на две части, одна принадлежит Греции,
вторая — Украине и нашему городу. Благодаря ему сегодня состоялся замечательный концерт греческих исполнителей.

Греки,
на
самом деле,
много сделали и для
всей Европы. В частности, в великой битве
при Саламине греки
практически спасли
Европу от
персов. Сегодня могла
быть Европа совсем
другой».
«Йоргос Даларас
поет на греческом языке, но его музыка говорит
со всем миром», - написала
про талантливого греческого исполнителя французская газета «Le Figaro».
Даларас один из ведущих
музыкантов в жанре рембетики – синтеза греческого городского фольклора
и музыки репатриантов
из Малой Азии. Благодаря

харизматическому исполнению, Даларас вывел
этот жанр на сцены мировых театров и огромных стадионов. В Афинах на грандиозном концерте он пел вместе со звездами мировой величины: Стингом, Брюсом Спрингстином и
Питером Гэбриэлем. На одесской сцене Йоргос
Даларас исполнил очень популярные в Греции
песни, которые любят греки во всем мире.

З Днем народження!
Рада Федерації грецьких
товариств України
щиро поздоровляє
з Днем народження лідерів,
активістів та друзів ФГТУ,
що народилися у квітні:

Нагай Ірину Давидівну (м. Бердянськ), Татара Володимира Дмитровича (смт Нікольське), Войтенко
Ганну Василівну (м.Харцизьк), Тахтамишева Володимира Борисовича (м.Запоріжжя), Мезенцеву Ірину
Василівну (с.Раздольне), Партакелу
Ольгу Андріївну, Чагір Айну Геннадіївну (м.Маріуполь), Челбараха Івана
Васильовича, Шамлі Сергія Георгійовича (смт Нікольське), Нічепоренко
Тетяну Володимирівну (с.Касянівка),
Коваленко
Світлану
Василівну
(м.Запоріжжя), Волоніц Олександру Георгіївну (с.Новокрасновка),
Січковьку-Халаджи Катерину ІваУчредитель: ФГОУ
Редколлегия:
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нівну (м.Херсон), Ялі Лідію Іванівну
(с.Новотроїцьке), а також заслужених греків України: Бабенка Миколу
Федоровича (смт Сартана), Іващенка Сергія Євгеновича (м.Донецьк),
Котенджи Леоніда Валентиновича
(м.Бердянськ), Куркчі Олександра
Георгійовича (смт Сартана), Сімчишина Олександра Йосифовича
(м.Волноваха), Хаджинова Леоніда
Петровича (м.Запоріжжя), Цивадіца Георгія Івановича (м.Маріуполь),
Шердиця Костянтина Костянтиновича (м.Харків), Яримбаша Євгена Олександровича (смт Мангуш).
Зичимо всім добра, творчого неспокою, натхнення, міцності духу
в реалізації Ваших гарних задумів.
Міцного Вам здоров’я, Господнього
благословення, успіхів і найвищих
творчих злетів на благо рідного народу. Χρόνια πολλά!
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