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Привітання Президента Грецької Республіки пана Прокопіоса Павлопулоса
з нагоди Національного свята 25 Березня 1821 року

Сьогодні ми урочисто відзначаємо річницю
основоположного моменту нашої новітньої історії, моменту «воскресіння» нашого Роду, яке
призвело до утворення нової суверенної Грецької Держави. Тому для кожного грека Національне свято має стати невичерпним джерелом
Національної мудрості і Натхнення.
I. Повстання 1821 року почалося в несприятливих для цього умовах, в момент, коли Європа
була, по суті, єдиним майданчиком здійснення
міжнародної політики; в той час, коли співвідношення геополітичних сил і різного роду союзи «сильних» того часу не сприяли початку
народного повстання греків. Незважаючи на це,
25 березня 1821 року Грецький Народ наважився на повстання проти турецького ярма і почав
небувалу боротьбу за свободу і суверенітет своєї
держави.
II. Повсталі греки заручилися підтримкою і
навіть знайшли союзників із числа світлих голів народів Європи, які поділяли з ними ідеали
свободи і самовизначення грецького народу.
Вони зробили безцінний внесок у цю самовіддану боротьбу, пожертвувавши не тільки своє
майно, але і своє життя. Під впливом ідей двох
революцій - Французької 1789 року і Американської 1776 року, а також натхненні рухом романтизму, греки вплинули на ті спільності, в яких
вони жили, заснувавши знаковий для історії рух
Філеллінізма. Тому ми завжди будемо пам’ятати
наших одноплемінників з почуттям глибокої поваги і щирої вдячності.
III. У той же час греки діаспори в Одесі, Відні, Санкт-Петербурзі, Парижі, Белграді, Трієсті і
багатьох інших осередках діаспори жадали побачити свою Батьківщину вільною, і тому стали
пліч-о-пліч зі своїми повстанцями-братами в
єдиній боротьбі «за Віру Христову і за Свободу
своєї Батьківщини». Такі історичні особистості,
як Адамантіос Кораїс, Ригас Фереос, Іоанніс Каподістрія, члени таємного співтовариства «Філікі Етерія» оживили інтерес Європи до грецької мови, класичної культури, виховання в дусі
грецьких цінностей і підготували таким чином
родючий ґрунт для підтримки історичного повстання греків. Таким чином утворилася вза-

ємодія між рухом філеллінізма, який на той
момент поширювався за кордоном, і ситуацією
в межах нашої Батьківщини, де наші повстанціпредки зберегли свою національну свідомість і
пронесли її крізь століття.
IV. Вражаючий приклад наших предків-борців за свободу 1821 року має стати для всіх нас
невичерпним джерелом натхнення і путівником.
Всі: будь-то греки, що проживають у Греції, або
ж греки нашої квітучої діаспори - всі ми повинні створити єдиний нерозривний фронт загальної відповідальності і координації дій з тим, щоб
просувати інтереси нашої Батьківщини, за однієї очевидної умови, що всі ми будемо проявляти
належну повагу до тих спільнот, де ви живете.
Таке наше «спільне плавання» стає необхідним в
умовах викликів, які постійно з’являються, і вирішення яких визначить подальше майбутнє Греції,
а також нашої великої Європейської Сім’ї, до якої
незмінно належить наша країна. Я маю на увазі

Європейський Союз і його ядро - Єврозону.
V. Сьогодні Греція є силою Миру і Безпеки на Балканському півострові і в регіоні південно-східного
Середземномор’я, яка на ділі проявляє беззаперечну
повагу європейського і міжнародного права.
VI. Що стосується Республіки Північна Македонія, ми заохочуємо її європейську перспективу. Однак ця перспектива передбачає наявність
повної і щирої поваги всієї Європейської Спадщини, а значить і європейського права, і, перш
за все, Преспанської угоди.
VII. З такими роздумами про Національне
свято Греції 25 березня 1821 року поспішаю ще
раз висловити подяку Грецького Народу грекам
діаспори в усьому світі. Я постійно повторюю
і акцентую на тому, що еллінізм діаспори - ця
невід’ємна і цінна частина нашої Нації - зробив
величезний внесок в те, щоб наша Батьківщина
продовжила свій історичний шлях, згідно своєї
спадщини і призначення.

Дорогі друзі!

но зустрічаються Минуле і Майбутнє
Епопея грецьких борців за свободу вчить нас
країни. Минуле має вселяти мудрість. із оптимізмом дивитися у майбутнє, радіти, що
Майбуття повинно виховувати в нас від- в найтяжчі моменти ми вистояли і про нас поповідальність за прийняття рішень. Де- чув світ. Тож нехай і в наші дні, коли приазовські
сять довгих років життя випробовувало грецькі села вже п’ятий рік потерпають від неогреків на міцність і витривалість. Та по- голошеної війни, нас, греків, відрізняють братерпри це, прагнення волі, що є синонімом ство, патріотизм, миролюбність і дух єдності. Ми
незалежності, зробило грецький народ прагнемо доєднатися до європейської спільноти,
стійкішим і мудрішим. Весь світ був за- нам ще ближчими стали демократичні цінності,
хоплений героїзмом і самовідданістю і водночас ми, греки України, залишаємося санезламних синів Еллади. Нетлінні ідеа- мобутніми, зі своїм генетичним кодом, розгадка
ли Олександра Іпсіланті, Теодороса Ко- якого сягає глибини віків. Ми знаємо за що болокотроніса, Афанасія Діаку, Маркоса ремося, і знаємо, що перемога буде за нами. Саме
і Нотіса Боцаріса, Іоанніса Каподістрії і цього очікували б від нас ті, хто воював і приніс
багатьох інших героїв нашої нації продо- себе в жертву заради вільної Греції.
вжують надихати греків всього світу і є
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ουκρανία! Αιώνια ας
Від імені Ради Федерації грецьких товариств яскравим прикладом боротьби народу за право είναι η ‘Ελληνο-Ουκρανική Φιλία.
України щиро вітаємо Вас із 198-ою річницею будувати власну суверенну державу, засновану
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
Дня Національного Відродження Греції!
відповідно до античних традицій на демокраГолова Федерації
День незалежності – це день, у якому щоріч- тичних принципах.
грецьких товариств України.
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Валентин МАКРОПУЛО –
гідний син грецького народу України

17 березня 2019 року Валентин
Макропуло склав повноваження Голови Мелітопольського товариства
греків. Тепер товариство очолює
Олексій Мальцев.
Дорогий Валентине Георгійовичу! Від імені Ради ФГТУ висловлюємо Вам величезну подяку за 27
років Вашого життя, які Ви віддали
грецькому національному русі в
Україні!
Скільки було зроблено за цей
період! Ви, дійсно, є уособленням
цілої епохи, характерними рисами якої є безмежний ентузіазм та
прагнення за будь-яких умов відроджувати та розвивати національну культуру, рідну мову, звичаї та

традиції нашого народу. За Вашими
плечима – багатолітній досвід громадського діяча, життєва мудрість і
визнання, талант і досвід блискучого керівника.
Ваша віддана, невтомна праця
на славу грецького народу України,
віра у свій народ та усвідомлення
відповідальності перед поколіннями попередників і сучасників викликають глибоку шану та повагу
серед колег по національному руху
та серед представників інших національних об’єднань, вони стали
запорукою Вашої діяльності на посаді Голови Мелітопольського товариства греків.
Для багатьох греків Ви є при-

кладом чесної, принципової, енергійної, життєлюбної людини, яка
віддано любить свій народ та Батьківщину.
Щиро бажаємо Вам доброго
здоров’я, успіхів у реалізації усіх
планів і задумів.
Нехай поруч з Вами завжди
будуть однодумці та вірні справі
люди, хай їхня підтримка і спільні
зусилля допомагають Вам у вирішенні доленосних питань на благо рідного народу та України, доля
яких Вам ніколи не була байдужою.
О. І. ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
Голова Федерації грецьких
товариств України

ПАНТЕЛЕЙМОН БУМБУРАС:
«УКРАЇНА СЛІДУЄ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУРСУ РОЗВИТКУ
ЗА ПІДТРИМКИ ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ ПАРТНЕРІВ»

1 березня в Одесі відкрилася масштабна
Міжнародна конференція «Одеські дебати:
Об’єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів». Форум
відбувся за підтримки Міністерства закордонних справ України та «German Marshall Fund
(GMF)». Генеральним спонсором виступила Благодійна організація «Фонд Бумбураса» і будівельна
компанія «Гефест». Про це повідомляє сайт http://
www.golos.com.ua.
У конференції взяли участь міністри і дипломати з США, Грузії, Болгарії, Румунії, Бельгії, Польщі,
а також представники державних силових відомств
України та США. Українську сторону представив
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Серед
почесних гостей – заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, керівник групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер, заступник Міністра закордонних справ Грузії
Вахтанг Махароблішвілі.
Головними темами для обговорення стали: відсіч агресивним діям Росії, проблеми країн Чорноморського регіону, свобода судноплавства в
Керченській протоці й необхідність вироблення
спільної концепції країн регіону щодо недопущення агресивних кроків РФ.
За словами глави БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймона Бумбураса, ідея проведення Форуму
з’явилася восени 2018 року в день відкриття Грецького парку за участю Міністра закордонних справ
Павла Клімкіна.

«Наша
сім’я
майже 25 років
живе і працює в
Україні. Фактично, ця країна стала нашим другим
домом. Нам вкрай небайдужа її доля. І ми вважаємо своїм обов’язком відповідати взаємністю тій
державі, яка створює ґрунт для розвитку нашого
бізнесу. Тому ми взяли активну участь в організації такої важливої конференції. Окрема подяка в
цьому питанні Міністру закордонних справ Павлу
Клімкіну. Оскільки питання безпеки - вкрай важливе для України і Чорноморського регіону зокрема.
Ми не випадково вирішили провести цю грандіозну зустріч в Одесі. Це місто завжди було домом
для людей різних національностей, культур і релігій. І вони завжди знаходили спільну мову.
Україна більше не є країною, яка була п’ять років тому. Вона все більше наближається до свого
курсу щодо Європи і її трансатлантичних партнерів. Наші досягнення заслуговують на високу оцінку, і ми просуваємося вперед завдяки загальній
підтримці», – зазначив Пантелеймон Бумбурас.
«Інвестиції приходять туди, де спокійно і комфортно працювати і, звичайно ж, заробляти. І
український бізнес в цьому питанні зацікавлений.
Я вважаю, що обговорення теми безпеки за участю
таких високопоставлених гостей, як Джорд Кент і
Пітер Вагнер буде конструктивним для спільного
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вироблення регіональної
стратегії», - додав Бумбурас.
Міністр закордонних
справ України Павло
Клімкін нагадав, що цього року виповнюється
кругла дата від моменту
падіння
Берлінського
муру. Тридцять років
тому країни Східної Європи вирвалися з-під
ярма радянського режиму й почали шлях інтеграції до Європи. За його
словами, цей рік має
стати переломним і для
України.
Заступник міністра
закордонних справ
Грузії Вахтанг Махароблішвілі
розповів про те, що з 1
березня українці та
грузини можуть відвідувати країни одне
одного за внутрішнім ID-паспортом.
Колишній міністр
закордонних справ
Болгарії Даніел Мітов поділився історією відносин його
країни із РФ: наприкінці XIX століття тодішня царська Росія надала
допомогу Болгарії, звільнивши її від турків, і майже сто років Болгарія була залежною від Росії. За
словами Мітова, Болгарія доклала чимало зусиль,
щоби вирватися з-під опіки й вступити до ЄС.
Сьогодні члени НАТО Чорноморського басейну
вітають якнайшвидший вступ до Альянсу нових
країн — України та Грузії.
Усі промовці підтримували вироблення так
званої програми дій з повернення захоплених територій і відновлення свободи судноплавства.
«Наші грузинські друзі, Молдова - це країни, які мають йти вперед європейським шляхом.
Чому б не зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації? Або ми і грузинські друзі — ми
обов’язково отримаємо членство в НАТО, але і до
цього моменту, не будучи членами НАТО, ми маємо співпрацювати в тому, щоб Чорне море було
морем безпеки, цінностей, принципів, щоб тут діяла свобода мореплавства.
…Усього тридцять років тому на узбережжі
Чорного моря була лише одна країна, що є членом
НАТО. Це Туреччина. Сьогодні ситуація змінилася
навпаки — всі країни Чорноморського басейну або
вже є членами НАТО, або прагнуть туди. …І ми не
дамо зробити ні Чорне, ні Азовське море внутрішніми морями агресора», — наголосив Павло Клімкін.



Вопросы образования



Підсумки Всеукраїнської учнівської олімпіади
з новогрецької мови та літератури
24 березня 2019 року Київ сердечно вітав
учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з новогрецької мови та літератури. На
урочистому відкритті дев’ятеро найкращих
учнів із Маріуполя та Києва приймали вітання
від Першого Радника Посольства Грецької Республіки в Україні пана Александроса Будуріса,
старшого наукового співробітника Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» пана Павла Германовича Копосова, голови журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
новогрецької мови та літератури, доцента кафедри романської і новогрецької філології та перекладу Київського національного лінгвістичного
університету пані Тетяни Вікторівни Любченко.
Творчі колективи Дніпровського району дарували своє мистецтво керівникам команд, учасникам та членам журі.
25 березня 2019 року після виконання завдань
на учасників чекала насичена культурна програма – майстер-клас із малювання та відвідування
вистави «Дерева помирають стоячи» Національного академічного театру російської драми імені
Лесі Українки.
День, який став для учасників випробуванням на глибину знань й прагнення до перемоги,
промайнув наче мить. Останній день перебування команд у столиці розпочався із урочистого закриття IV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з новогрецької мови та літератури.
Згідно з рейтингом балів, які набрали учні
9,10,11 класів, переможцем олімпіади став Ернест Папуш (спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови №8 смт Сартана), учитель Світлана Шердиць. Дипломом
другого ступеня нагороджено Івана Кокташа
(спеціалізована школа з поглибленим вивченням
новогрецької мови №8 смт Сартана), учитель
Світлана Шердиць, дипломи третього ступеня
отримали Катерина Галай (спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови
№8 смт Сартана), учитель Марина Богадиця та

Кирило Хаджинов (спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови №94
«Еллада» м. Київ), учитель Тамара Сабадаш.
На урочистому закритті з вітальними словами виступили голова та члени журі, переможці
та учасники отримали такі очікувані дипломи та
подарунки від Посольства Грецької Республіки в
Україні, кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, членів журі.
Щиро вітаємо всіх учасників Всеукраїнської
учнівської олімпіади з новогрецької мови та літератури, бажаємо успіхів у навчанні та майбутніх перемог!
Федерація грецьких товариств України висловлює щиру подяку Посольству Грецької Республіки в Україні, кафедрі загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка за виділену матеріальну допомогу в організації
та проведенні Олімпіади, а також
членам журі за сумлінну працю та
високий професіоналізм: голові
журі Любченко Тетяні Вікторівні,
доценту Київського національного лінгвістичного університету,
кандидату філологічних наук; Воєвутко Наталії Юріївні, доценту
Маріупольського державного університету, кандидату педагогічних
наук; Косюк Ларисі Володимирівні, заступнику директора спеціалізованої школи № 94 «Еллада»
Печерського району м. Києва; Подковирофф Нанушкі, старшому викладачу Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова;
Савенку Андрію Олександровичу, доценту Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Всеукраинская научно-практическая конференция «Украина-Греция: исторические рефлексии», прошедшая в Измаильском государственном гуманитарном университете 15 марта
с участием зарубежных гостей, стала своеобразной платформой, способствовавшей обмену
опытом и координации усилий ученых, изучающих вопросы исторического развития Греции,

украино-греческие взаимоотношения на
различных этапах истории, вклад греков
в развитие Северного Причерноморья,
Южной Бессарабии, Юга Украины, города Измаила. Участниками форума стали
ученые из разных регионов Украины,
Молдавии и Румынии.
Почетный гость мероприятия Алексиос-Мариос Либеропулос, Генеральный
консул Греческой Республики в Одессе,
был встречен танцем «Сиртаки» в исполнении образцового ансамбля «Катюша» и
студентов хореографического отделения
ИГГУ.
На открытии конференции присутствовали ректор университета, профессор Ярослав Кичук,
заместитель
Измаильского
городского головы Сергей
Баткилин, директор Греческого фонда культуры (г.Одесса)
Софронис
Парадисопулос,
член Греческого общества
«Эллада» (г.Измаил) Евгения
Иванова.
Г-н Либеропулос в своем вступительном слове отметил, что Измаил – город
многонациональный, а небольшая греческая диаспора
занимает в нем особое место
уже не одно столетие. На сегодняшний день она
представлена деятельностью общества «Эллада»
и ее руководителя Татьяны Митаки. Кроме того,
присутствие греческого этноса увековечено в
некоторых названиях улиц Измаила. В частности, в городе расположены Греческий сквер и
одноименная улица, а также улица Александра
Захариади. Генконсул напомнил, что в октябре

Прес-служба
ФГТУ.

УКРАИНСКАЯ ЭЛЛАДА В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ УЧЕНЫХ
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2020 года будет отмечаться 200-летие греческого
национально-освободительного восстания против турецкого господства. Измаил станет одним
из мест проведения памятных мероприятий,
поскольку именно в нашем городе под руководством князя Александра Ипсиланти в 1820 году
прошло историческое собрание тайного общества «Филики этерия», утвердившее план восстания.
Профессор и проректор ИГГУ Лилия Цыганенко представила присутствующим книгу «Документы и материалы к истории греков Южной
Бессарабии».
В ходе пленарного заседания со своими научными докладами выступили Лилия Белоусова
(г.Одесса), Сержио Мустяце (г.Кишинёв, Молдова), Алёна Акчебаш (г.Измаил). Проблематика
научных изысканий охватывала темы формирования греческой громады Одессы в конце XVII начале XX века, греческого наследия в учебниках
истории Республики Молдова, а также историю
прославленной в Измаиле династии Захариади.
После пленарной части прошли заседания четырех секций, в которых выступили с докладами свыше 60 учёных, аспирантов, магистрантов,
студентов, краеведов из Одессы, Измаила, Переяслава-Хмельницкого, Киева, Николаева, Кишинёва и других городов.
Международная конференция прошла на
высоком научном уровне, политематические
доклады на секционных заседаниях вызвали
интерес и оживленную дискуссию. Участники
мероприятия выразили надежду на продолжение проведения в университете подобных
форумов, где исторические особенности формирования и развития бессарабских этносов
будут рассматриваться с участием зарубежных
специалистов.
Инна ДЕРМЕНЖИ.
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Мариупольское общество греков – первое греческое национально-культурное общество в Украине, созданное во времена перестройки и гласности группой патриотов-энтузиастов. Социальное
лидерство мариупольских греков
исторически обусловлено. Со времени переселения греков из Крыма в Приазовье здесь был сосредоточен интеллектуальный, духовный и экономический потенциал.
Поэтому вполне закономерно, что
греки Мариуполя всегда были среди инициаторов многих починов,
играли активную роль в сохранении и развитии греческой самобытности и национальных духовных ценностей. В 20-30-х, в 60-х
годах и со второй половины 80-х
годов ХХ ст. мариупольские греки
были в авангарде благоприятной
государственной
национальной
политики, направленной на развитие образования, культуры, традиций национальных меньшинств.
Мариупольское общество греков родилось под названием «Общество греческого языка и культуры» 25 января 1989 года на собрании инициативной группы, в
которую вошли Александр Ашла,
Валентина Коноп-Ляшко, Елена
Коноп, Лель Кузьминков, Игорь
Налчаджи, Василий Чапни, Владимир Харакоз, Константин Диамантопуло, Дмитрий Топалов, Федор Бахчисарай, Алексей Сагирь,
Георгий Цивадиц, Константин Малакуцко, Николай Токий, Федор
Харабаш, Валентин Константинов.
Первым председателем общества
был избран Александр Ашла. C тех
пор общественная организация
прошла несколько перерегистраций, сменив ряд названий: «Мариупольское городское общество
советских греков», «Меотида», и,
наконец, - «Мариупольское общество греков».
В течение разных периодов деятельности председателями общества были деятельные энтузиасты
и патриоты движения: Николай
Темир, Савелий Хараджа, Александра Проценко-Пичаджи, Валентина Коноп-Ляшко, Александр
Карида, последние 17 лет общество возглавляет Надежда Чапни.
За 30-летнюю историю своего существования МОГ добилось
значительных успехов в консолидации этнических греков и любителей греческой национальной
культуры, их духовном сплочении,
культурно-просветительской, научно-исследовательской, информационно-издательской, социальной, межнациональной и международной деятельности.
На сегодняшний день МОГ объединяет в своих рядах более 2000
греков. Приоритетным направлением деятельности МОГ было и
остается развитие греческого образования, о чем свидетельствует
даже его первое название. Здесь
в начале 1989 года началось организованное изучение новогреческого языка. Отсюда выехала на
стажировку в Грецию первая группа учителей. В 1991 году в городе
был открыт гуманитарный колледж (ныне Мариупольский государственный университет), где
по инициативе общества на всех
факультетах было начато профес-

сиональное изучение новогреческого языка. Именно в Мариуполе достигнуто рекордное число
учебных заведений, изучающих
язык исторической родины. Их
количество на сегодняшний день,
к сожалению, сократилось, однако
воскресная греческая школа при
Мариупольском обществе греков
по-прежнему успешно работает
при активном и результативном
участии школьников и учителей
в ежегодных олимпиадах, тесном
и плодотворном сотрудничестве
с МГУ и преподавателями из Греции.
Имея значительный творческий
потенциал в лице писателей, поэтов, художников, краеведов, МОГ
успешно занимается культурно-просветительской деятельностью. Общество гордится своими
талантливыми,
трудолюбивыми
творческими деятелями и коллективами, стремится поддерживать
и популяризировать их творчество. Совет общества с помощью
меценатов занимается изданием
литературного наследия греков
Приазовья и произведений современных авторов.
Усилиями лидеров и активистов
общества при поддержке ФГОУ
греческой фирмой «Миханики»
для мариупольских греков в центре города построен культурный
центр «Меотида», в торжественном открытии которого 16 апреля
2008 года принял участие Президент Греции Каролос Папуляс.
Значительную
пропагандистскую и организационную роль в
жизни МОГ до 2014 года играла
газета «Хронос», издаваемая обществом в течение 20 лет. Среди постоянных авторов, публикуемых в
«Хроносе», были краеведы, историки, активисты общества: Лель
Кузьминков, Олимпиада Хаджинова, Николай Токий, Вадим Джувага,
Николай Коссе, Иван Чапни, Виктор
Харабет, Аркадий Проценко, Павел
Мазур, Василий Ефременко, Виктория Иващенко, Андрей Беш, Ольга
Партакела и другие. Сейчас информация о жизни общества публикуется на странице МОГ в Facebook, а
также на официальном сайте http://
www.greeks.in.ua. Видеоархив жизни
общества создан благодаря усилиям
Валерия Утенкова на канале «Греки
Мариуполя» в Youtube.
МОГ поддерживает конструктивные отношения с государственными и общественными структурами Украины, Греции, Кипра, в составе ФГОУ укрепляет дружеские
связи с греками зарубежья. Будучи
одним из учредителей ФГОУ, МОГ
внесло существенный вклад в становление и укрепление Федерации.
Сегодня МОГ, переживая кризис
и эпоху перемен вместе с Украиной,
испытывая определенные экономические трудности, по-прежнему
остается работоспособным национальным объединением, работающим в составе ФГОУ, «Асоціації
національних меншин Донецької
області «Співдружність», Координационного Совета содействия
развитию гражданского общества
г.Мариуполя в интересах греческой громады Мариуполя.
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ И З ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

День Европы в Мариуполе – 2018.

Презентация книги Валиды Будакиду «Теметерон»
в ГКЦ «Меотида» (апрель 2018)

Молодежь общества
на Мариупольском этнопикнике 2018.

День города – 2017.

Участие греческой молодежной организации
«Нэо астери» в городском забеге, 2018 г.

Дни культуры греков Приазовья.
Сцена сватовства
в исполнении студентов МГУ.

Делегаты МОГ на VII съезде ФГОУ.

МОГ встречает почетных гостей в День города. 2016 г.

Открытие дошкольной группы по изучению новогреческого языка
при МОГ, 2016 г.

Виктория ИВАЩЕНКО,
член Совета МОГ.
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Заседание Совета МОГ, 12.12.2018.

Открытие факультатива новогреческого языка в ОШ №4
по инициативе активистов МОГ (сентябрь 2018)

Активисты общества на Всеукраинском
Фестивале греческой культуры «Мега Йорты» 2017.

Заседание расширенного Совета МОГ
с праздничными колядками и разрезанием
новогоднего пирога – Василопиты (январь 2019).

Празднование Дня «Охи» в ГКЦ «Меотида» - 2018.
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Победители Всеукраинской
олимпиады школьников
по новогреческому языку – 2018.

Новый год в Греческой воскресной школе
МОГ – 2017.

Актуально





ЕЛЛІНІСТИЧНІ ДЕБАТИ

Елліністи
Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка провели
круглий стіл, під час якого
обговорювали роль і місце
культурної грецької спадщини в сучасному світі. Про
це повідомляє сайт http://
www.univ.kiev.ua.

Захід відбувся з нагоди щорічного святкування Всесвітнього
дня грецької мови, приуроченого
до дати смерті Діонісіоса Соломоса, автора грецького національного гімну. Круглий стіл було організовано 26 лютого 2019 року, у
публічних дискусіях взяли участь
філологи, історики, перекладачі,
культурознавці й представники
офіційної влади.
Почесними учасниками заходу стали Георгіос Пукаміссас, Посол Греції в Україні, Александрос
Будурис, Генеральний консул Посольства Греції в Україні та інші
представники амбасади. Серед
присутніх були дослідники античної культури й старожитностей
із КНУ, а також науковці Львівського національного університету імені Івана Франка, Українського католицького університету
та Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
Георгіос Пукаміссас у вітальному слові до присутніх відзначив: «Грецька мова є особливим
феноменом у сучасному світі, і
навіть аби зник останній грек, ця

мова продовжувала б існувати в
інших мовах, існувати як міжнародний лексичний тезаурус». На
продовження свого виступу Посол
Греції в Україні вшанував пам’ять
професора Ніни Клименко, котра
започаткувала
неоелліністичні
студії в КНУ.
Віктор Ставнюк, завідувач кафедри історії стародавнього світу
та середніх віків історичного факультету КНУ, звернувся у своїй доповіді до актуальної теми
тираноборства й захисту демократії. Професор запропонував
аудиторії свій переклад і тлумачення складних місць у «Бенкеті мудреців» Афінея. Оксана
Ручинська, доцент Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, зосередилася на

питаннях аналізу й тлумачення
античних епіграфічних джерел,
зокрема, оповіла про функціонування інституту благодійництва
в тогочасних полісах Північного
Причорномор’я. Професор Ірина
Голубовська, завідувачка кафедри
загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
інституту філології КНУ, зробила екскурс в історію викладання
й дослідження грецької мови в
Україні, а також висвітлила найбільш актуальні питання новочасної української елліністики. Одними із найбільш плідних фахових
дискусій під час проведення круглого столу з елліністики в Інституті філології стали обговорення
художніх перекладів із грецької
мови прозових і поетичних творів

сучасних авторів.
Цікавим продовженням круглого столу став виступ Андрія Уса,
директора БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон»,
який розповів про діяльність цього фонду й сучасний стан перекладної духовної грецької літератури. На завершення обговорень в
Інституті філології КНУ елліністи
окреслили перспективи продовження видання серії «Українська
елліністика», а також визначили
перспективи започаткування низки інших проектів, пов’язаних із
розвитком українських візантинологічних студій.
За матеріалами доцента
Андрія САВЕНКА,
завідувача кафедри
елліністики ІФ КНУ.

«Чотири традиції мандоліни в Гр еції»

До Дня Відродження Республіки Греція – 25 березня
2019 року, Філія Грецького
Фонду Культури (ГФК) в
Одесі провела низку заходів, серед яких одним із головних був святковий вечір
за участю артистів із Греції,
Еліни і Марії Маркатату,
музикантів та танцювального колективу Філії ГФК.
Метою
музично-театральної вистави «Чотири
традиції мандоліни в Греції»,
яка пройшла в Одеському
академічному українському музично-драматичному
театрі ім. В. Василька, стала
презентація грецької культурної спадщини і традицій за допомогою чотирьох
різних регіонів Греції, щоб
не тільки показати і зберегти музичні традиції, але
оновити їх і створити нову
ідею музичної спадщини,
оскільки виконувались твори молодими талановитими
музикантами з різним темпераментом і культурною
самобутністю. Професійні
дипломовані музиканти з
інших країн, таких як Бельгія та Іспанія, які в основному володіють знаннями
класичної музичної освіти,
дає їм можливість об’єднати
свої музичні знання зі спонтанністю, яка прихована в
традиційній музиці країни.
У Греції присутність
мандоліни, як музичного
інструменту для вираження
місцевої музичної традиції,
належить до кінця XIX сто-

ліття і пов’язана з чотирма
різними музичними традиціями, що мають походження з чотирьох регіонів:
Мала Азія, Афіни, Іонічні
острови та о. Крит.
Греція, через її географічне розташування, традиційно є перехрестям
культур і народів. Враховуючи той факт, що Греція
була країною, яка більше
ніж чотири століття перебувала під пануванням інших країн, це привело до
багатостороннього
взаємопроникнення культур. Відтак,
це зустрічається і
в музичному розмаїтті впливів і
об’єднань цих різних культур. Тому
репертуар мандоліни, з одного боку,
характеризується
вражаючою різноманітністю ритмів,
гармонії і мелодій
завдяки творчому
освоєнню як східних, так і західно євр опейських
звуків, а з іншого
боку, він відрізняється від традиції
до традиції.
Захід відбувся
за підтримки Благодійної організації «Фонд Бумбураса».
Джерело:
http://hfcodessa.
org
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ХЕРСОНСЬКА «ЕЛЛАДА» ВІДЗНАЧИЛА
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ГРЕЦІЇ

В історичних обіймах стародавньої
«Степової Еллади», у мистецькому полоні
античних традицій, в рідному колі друзів
Херсонське міське товариство греків «Еллада» зустріло 25 березня - День Незалежності Республіки Греція.
Представники грецької громади міста
здійснили нову подорож в багате подіями
античне минуле Херсонського краю. Вони
ознайомились з дистанцією «Ахіллова
бігу» на Тендрівській косі, гуляли по селищах Ольвійської хори, плили до гавані
Борисфенітів і слухали зворушливі грецькі пісні.
Херсонський краєзнавчий музей, з яким
активно і дуже плідно співпрацює грецька
громада Херсону, підготував цікаву екскурсію. Греки Херсону отримали справжнє
задоволення від знайомства з унікальною
експозицією кам’яних стел скіфського та
інших часів, торкнулися історії меморіальних плит, художньої кераміки, прикрас

та майстерних виробів з давньої Ольвії та
Боспорського царства. У числі іншого, дізнались також, коли й навіщо стародавні
греки ховали амфори під порогом будівель,
і чому, як вони вважали, не можна привітатись чи передавати через поріг речі.
Лідер грецької громади Херсону Звездина Сарібекова відзначила, що святкування Дня Незалежності Греції є давньою
традицією етнічних греків - мешканців
Херсону. Багато сюжетів з історії міста
та й саме ім`я Херсону має грецьке походження. Гостинна українська земля, рідна
Степова Еллада стала для греків Батьківщиною. В одному з перших храмів Херсону, Греко-Софійській церкві, яка була збудована греками, вихідцями з острову Хіос
у 1780 році, через два роки після заснування міста, 25 березня відбувся молебень на
честь Дня Незалежності Республіки Греція.
Георгій БЯНОВ.



ФЕСТИВАЛЬ ГРЕЦЬКОЇ
КУЛЬТУРИ
«ВОГОНЬ ЕЛЛАДИ – 2019»

25 березня у Мангушському будинку культури відбувся
районний фестиваль грецької культури «Вогонь Еллади».
Фестиваль був приурочений 198-ій річниці Дня Незалежності Греції. З цим прекрасним тематичним святом усіх
учасників та присутніх гостей привітали голова Мангушської райдержадміністрації Дмитро Черниця, голова Мангушської районної ради Володимир Топузов та заступник
голови Федерації грецьких товариств України Олена Добра, яка від імені голови Федерації грецьких товариств
України Олександри Проценко-Пічаджи висловила величезну подяку Мангушській РДА за популяризацію мовної,
історичної та культурної спадщини грецького народу.
Почесні гості побажали всім міцного здоров’я, стабільності, миру, затишку та процвітання. У фестивалі взяли
участь колективи художньої самодіяльності Мангуша та
Ялти, села Урзуф, учениці Мангушської школи мистецтв,
ансамбль Нікольської музичної школи ім.Д.Патричі, вокалісти Чермаликського сільського товариства греків.
По завершенню заходу керівник апарату Мангушської
райдержадміністраціі Віра Сиротіна та голова Мангушського районного товариства греків Наталя Тосхопаран
привітали всіх учасників, вручивши їм дипломи та подарунки.
Прес-служба Мангушської
райдержадміністрації.

«СВОБОДА – НАША РЕЛИГИЯ»

Впервые в рамках
празднования
Дней
греческой культуры в
Киеве состоялись два
масштабных события
в Национальном музее
литературы Украины,
которые
объединила
одна тема «Свобода –
наша религия».
23 марта 2019 года
Эллинское
братство
«Энотита» и Лига греческих творческих деятелей «Галатея» провели творческий вечер,
посвященный Дню Независимости Республики Греции. До начала
праздничного концерта
у гостей была возможность
познакомиться
с уникальной выставкой работ художников-греков Украины и книжной выставкой, организованной
председателем ОО «Лига творческих
деятелей «Галатея» Галиной Чумак.
И после небольшой обзорной экскурсии стать участниками фееричной музыкальной программы при
участии ведущих творческих деятелей Украины, Киевской академии
искусств, детского танцевального
коллектива СШ №94 «Эллада» и ансамбля традиционной греческой музыки. Организатором концертной
праздничной программы выступило Эллинское братство «Энотита».
На празднике присутствовали
члены и друзья эллинского братства «Энотита», представители
городского самоуправления, творческие деятели, лидеры греческого

ка стало
выступление ансамбля традиционной
греческой
музыки
и испол-

движения Киева и официальные
лица: Генеральный Консул Республики Греция в Киеве г-н Александрос Будурис, военный атташе Греции в Украине г-н Йоргос Паппас.
В программе концерта прозвучали как известные классические
произведения греческих композиторов, так и традиционная греческая музыка разных регионов Греции. Настоящим сюрпризом стала
премьера театральной постановки
«Герои – не умирают!» от юных артистов детского греческого театра
«Энотита» (художественный руководитель г-жа Лили Куцафтыс),
а незабываемый вокал Светланы
Плечак под аккомпанемент рояля
Юрия Балджи не оставил никого
равнодушным!
Финальным аккордом праздни-
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нение музыкальных композиций
и песен одного из наиболее популярных стилей греческой музыки
«лайко» и «рембетико» в сопровождении бузуки.
Нина ПЛЕЧАК,
председатель Эллинского
братства «ЭНОТИТА».

 

Наши дос

ГРЕКИ МАРІУПОЛЯ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ГРЕЦІЇ

22 березня 2019 року в актовій залі Маріупольського
державного університету був
проведений урочистий захід,
присвячений
святкуванню
198-ої річниці Дня Незалежності Греції.
Організаторами
даного
заходу виступили Генеральне консульство Греції у Маріуполі, Федерація грецьких
товариств України, Маріупольський державний університет і Маріупольське товариство греків.
Першою
гостей
тепло
привітала голова Федерації
грецьких товариств України
Олександра Проценко-Пічаджи. Вона зазначила, що це
одне із найбільш значущих
свят для греків всього світу, і сьогодні вшановують
тих, хто поклав 198 років
тому голову за свободу Греції і хто захищає від агресії
Україну сьогодні: «Це свято
тісно пов’язане з Україною,
саме в Одесі зародився рух
за визволення Греції. 400 років грецький народ був невільником для загарбника,
рабом, який віддавав йому
свою кров, свою землю, своїх дітей. Життя греків було
сповнене насильства, сліз та
втрат. Грецька революція,
натхненна ідеями французьких просвітників і Великої
французької революції, була
організована таємною групою «Філікі Етерія», штабквартира якої знаходилася в
Одесі. Її гасло: Свобода або
Смерть! Малочисельний, але
сильний грецький народ 25
березня 1821 року показав
всьому світу, що навіть ціною власного життя готовий
боротися за найцінніше, що у
нього є - за свободу!
Тож нехай і в наші дні постійно мінливого світу, коли
приазовські грецькі села
опинилися на лінії вогню,
нас, греків, відрізняють послідовність демократичних
принципів і непохитний патріотизм, миролюбність і дух
єдності. Саме цього очікували б від нас ті, хто воював і

приніс себе в жертву заради вільної Греції.
Слава героям Греції! Слава Україні!».
З вітальним словом до присутніх звернулися Генеральний консул Грецької Республіки в Маріуполі Елені Георгопулу, секретар
Маріупольської міської ради Степан Махсма, ректор Маріупольського державного
університету, професор, Почесний Генеральний Консул Республіки Кіпр у Маріуполі Костянтин Балабанов та радник голови
Донецької облдержадміністрації, проректор з міжнародних зв’язків МДУ Микола
Трофименко.
У своїх виступах організатори та почесні гості заходу відзначили, що 25 березня особлива святкова дата, шанована греками усього світу. Вона є уособленням слави
грецького народу, символом його національного відродження. Цей день поклав початок тривалої кровопролитної боротьби
грецьких патріотів за свободу після чотирьох страшних століть турецького рабства.
В урочистому заході з нагоди святкування Дня Незалежності Греції взяли участь
кращі творчі колективи МДУ, Маріуполя
і Приазов’я. А саме: народний ансамбль
пісні і танцю «Сартанські самоцвіти» (смт
Сартана, художні керівники Л.Тєрєбінкіна,
Є.Єрмоленко, Ю.Лаго), народний ансамбль
народного танцю «Промінь» (МДУ, художні керівники О.Ковальов та К.Пупирєва),
хор МДУ (художній керівник А.Шибаєва),
ансамбль грецької пісні «Фарос» викладачів
музичної школи №4 (смт Сартана, художній
керівник В.Лєдвіжко), зразковий ансамбль
грецького танцю «Зорба» (смт Старий Крим,
художній керівник Микола Дангулжи), зразковий джаз-ансамбль саксофоністів музичної школи №3 (м.Маріуполь, художній керівник В.Шпак), дитячий вокальний ансамбль
грецької пісні «Аідоні» музичної школи №4
(смт Сартана, художній керівник М.Попова),
ансамбль грецького танцю Маріупольського
товариства греків (художній керівник Анфос
Макріс), ансамбль грецького танцю спеціалізованої школи з поглибленим вивченням новогрецької мови №8 (смт Сартана художній
керівник В.Лобас), солісти-вокалісти, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Єлизавета Троценко (смт Сартана) та Вероніка Бондар (смт Нікольське), член Маріупольського товариства греків Тамара Усенко
зачитала вірш Аристотеліса Валаорітіса «Ὁ
βράχος καὶ τо κύμα».
Студенти факультету грецької філології
Маріупольського державного університету
виступили з тематичними театралізованими сценками, присвяченими історії святкування Дня Незалежності Греції.
Прес-служба ФГТУ.
Фото Лев САНДАЛОВ.
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"УКРПОШТА" ВИПУСТИЛА МАРКИ І КОНВЕРТ,
ПРИСВЯЧЕНІ ГРЕКАМ УКРАЇНИ
22 березня у рамках святкування 198-ої річниці Дня Незалежності Греції у Маріуполі була
проведена церемонія спеціального погашення
чотирьох поштових марок «Національні меншини в Україні. Греки».
На відзначення Дня національного відродження Греції Акціонерне товариство «Укрпошта» випустило чотири поштові марки
та конверт: марка з сюжетом - «Церква Іоанна
Предтечі. м. Керч, АР Крим», марка з сюжетом
«Пряля», марка з сюжетом «Танок «Серра» і
марка з сюжетом «Великдень», а також художній немаркований конверт. Автор сюжетів на
марках, конверті та штемпелі Миколай Кочубей. Величезну роботу над створенням даних
марок у співпраці з Федерацією грецьких товариств України також провели кандидат історичних наук Маргарита Араджионі та етнодокументаліст Олександр Рибалко.
У церемонії спецпогашення чотирьох поштових марок «Національні меншини в Україні. Греки» взяли участь Генеральний консул
Греції у Маріуполі Елені Георгопулу, радник голови Донецької облдержадміністрації Микола
Трофименко, секретар Маріупольської міської
ради Степан Махсма, голова Федерації грецьких товариств України Олександра ПроценкоПічаджи та заступник директора Донецької
дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта»
Юрій Карпенко.
Голова ФГТУ, представляючи марки громадськості, розповіла, що греки мешкають на
теренах сучасної України ще з античної доби
й можуть вважатися автохтонним населенням нашої країни. В Україні існують численні
пам’ятки античної грецької культури (Ольвія,
Пантикапей, Херсонес та ін.) і середньовіччя
(Білгород-Дністровський, Київ і Автономна
Республіка Крим). У ХIV–ХV ст. у Криму навіть
існувала держава – гото-грецьке князівство Феодоро. На півострові склалася й набула характерних рис унікальна грецька етноконфесійна
спільнота, яку після переселення у 1778-1780
роках у Надазов’я стали називати «маріупольські греки».
У XVI-XVIII ст. у Києві, Львові, Ніжині та
ін. сформувалися потужні грецькі купецькі
осередки. Пізніше місто Одеса стало визнаним
освітнім і культурним центром не тільки греків
України, а й Греції. Тут у 1814 році була заснована організація «Філікі Етерія», що підготувала
визволення Греції.
У XIX–XX ст. на наші терена прибували переселенці із двох османських провінцій – Румелії (греки-фракійці) й Анатолії (греки-понтійці).
Отже, сучасна грецька спільнота складається в основному з трьох груп – понтійців, фракійців й переважно (85%) «маріупольських»
греків, які мешкають на Півдні Донецької області. Ці групи відрізняються своїми мовними
та культурними особливостями, що пов’язані
з місцем попереднього проживання й культурним впливом колишніх сусідів. Наразі грецькі
громади є майже у всіх великих містах і окремих селах Півдня і Сходу України.
Культура «маріупольських греків» на поштових марках представлена архітектурною
спорудою – найдавнішою діючою церквою
України в Керчі, і обрядом виготовлення ритуального хліба на Великдень. Культура греківфракійців – у марці «Пряля», а греків-понтійців – традиційним чоловічим танцем «Пірріхос» або «Серра».
На конверті на задньому плані - три вершники. Це фрески з печерної церкви під Ескі-Керменом у Південно-Західному Криму.
Також колони античних міст і Херсонеса. На
передньому плані - маріупольська гречанка
з немовлям на руках, як символ відродження
греків, втілення надій на збереження свого народу.
Номінал кожної марки – 8,00 грн; формат
марок – 30х40,5 мм; формат маркових аркушів
– 155х199,5 мм. Кількість марок в аркуші -12.
Тираж кожної марки - 130 000 примірників.
Марки – багатоколірні, спосіб друку – офсет.
Марки надруковано на ПК «Україна».
На згадку про проведення Спецпогашення
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«Укрпошта» презентувала конверт з погашеними марками: Донецькій обласній державній
адміністрації, Маріупольській міській раді, Генеральному консульству Греції у Маріуполі,
Федерації грецьких товариств України, Маріупольському державному університету і Маріупольському товариству греків.
22 березня в Одесі, у приміщенні Грецько-

го фонду культури, також відбулася церемонія
спецпогашення поштових марок, присвячених
грекам України. Про це повідомила голова Громадської організації «Греки Одеси» Єлизавета
Кузьмінська-Поліхроніді.
У церемонії погашення взяли участь директор Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» С.Дрозд,
кандидат історичних наук М.Араджионі, представник Генерального консульства Греції
в Одесі пан С.Мокас,
представник Одеської облдержадміністрації Я.Рєзнікова
та інші почесні гості. Організаторами
заходу були обласна громада греків
ім.Г.Маразлі і міська
громада «Греки Одеси».
Дорогі
друзі!
Пам’ятні марки і
конверти
кожен
охочий зможе придбати у відділеннях
«Укрпошти» і привітати своїх рідних та
близьких оригінальним листом, а філателісти – поповнити
новими експонатами свої колекції.
Вікторія
ПОМАЗАН.

Время. События. Люди





ОБРАЩЕНИЕ ИВАНА ДЖУХИ

Уважаемые друзья и коллеги!
В июне 2019 года исполняется 70 лет
самой массовой депортации греков
с Черноморского побережья Кавказа
и 75 лет депортации греков Крыма.

В 1949 году из Абхазии, Аджарии, Краснодарского края, Одесской области и Баку были выселены 37.5 тысяч греков.
В 1944 году более 15 тысяч греков Крыма
были депортированы на Урал, Сибирь, Казахстан и Узбекистан.
Депортации стали одними из самых черных
страниц в истории греков СССР.
В рамках проекта «Греческий мартиролог»
планируется серия мероприятий, посвященных
трагическим датам.
1. Передвижная выставка по теме. (По образцу выставки, посвященной 80-летию греческой операции НКВД. См. фото стендов). Июнь –
декабрь.
2. Вечера памяти в городах и посёлках в
России, Грузии, Казахстане, Украине. Июнь – декабрь.
3. Участие в VI Международном форуме
«Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России» с докладом «Греки Кавказа: от повагонных списков сороковых до нового исхода
в девяностые. (К 70-летию депортации греков с

Черноморского побережья)». Ноябрь.
4. Публикации и интервью в СМИ разных
стран по теме. Июнь.
5. Готов 9-й том из серии Греческий мартиролог» - Книга Памяти греков Краснодарского
края (повагонные списки 1949 г.).
Обращаюсь ко всем заинтересованным лицам
(председателям, активистам, просто неравнодушным соотечественникам) с просьбой высказаться
по предложенному плану работ. Если есть добавления – пишите (ivan.dzhukha@gmail.com).
Что требуется?

1. Готово ли ваше общество принять выставку? Сроки обговорим.
2. Заранее сообщить, какие материалы для
публикаций, интервью вам необходимы.
3. Всем, кто готов присоединиться и принять участие в мероприятиях, я готов прислать
детальную концепцию выставки.

манець «Ті, чиї миті в світі стали вічністю», в якій
було представлено життєвий та творчий шляхи
Стефана Олексійовича Калоєрова, громадського
діяча, невтомного дослідника, науковця, чиї історичні труди є золотим фондом греків України.
Одна за одною прозвучали доповіді-презентації школярів, які продемонстрували їх чудову
підготовку до конференції, а також дуже велику
роботу вчителів-наставників.

лунали висновки конференції, які підготувала
зберігач фондів музею В.В.Хара. У її доповіді було
підкреслено, що для вивчення тем, пов’язаних із
історією грецької діаспори України, праці Стефана Олексійовича Калоєрова є дуже цінними,
оскільки ґрунтуються на багаторічній кропіткій
роботі з архівами.
Величезну увагу життю і діяльності своїх
земляків приділяє голова грецького товариства
Сартани Наталія Петрівна Папакіца. Вона щиро і
тепло привітала учасників конференції і всіх присутніх, відзначила високий рівень проведення
цього заходу і вручила учасникам дипломи.
Високий рівень роботи конференції відзначила також і куратор заходу Наталія Михайлівна Лаго, наголосивши на багаторічній співпраці
школи та музею.
Директорка музею Тетяна Кузьмівна Богадиця
привітала і подякувала усім учасникам конференції, а також зробила кілька доречних зауважень
і доповнень. У дарунок школярам від Стефана
Олексійовича Калоєрова та колективу музею було
передано бібліотечку.
У заключному виступі директорка школи
Л.О.Корона подякувала усім і промовила наступне: «Щорічне проведення на базі школи чи музею
науково-практичної конференції,
безперечно,
стане доброю традицією. Ми ще не раз будемо
мати змогу знайомитися із підсумками цікавої
довготривалої дослідницької роботи учнів. Щиро
дякую від нас усіх Стефану Олексійовичу, видатному науковцю, за його фундаментальні труди,
наснагу та любов до своєї справи, що є і завжди
буде добрим прикладом для усіх поколінь. Сьогодні ми з вами здолали лише першу сходинку на
запланованій дорозі. Тож до нової зустрічі, СХОДИ ОСЯГНЕНЬ!».
Наталія КАМАНЕЦЬ,
науковий співробітник
КУ «Музей історії
та етнографії греків Приазов’я».

«Сходи Осягнень»

Напевно, Їй призначено природою
Усі часи вдихати на льоту.
– Історія! Хто ти?
– Навіки – с х о д и… я:
Ідеш углиб – знаходиш висоту.
6 березня 2019 року в спеціалізованій школі
з поглибленим вивченням новогрецької мови №8
ім. Героя України В.С.Бойка (смт Сартана) відбулося відкриття запланованого колективами школи і музею історії та етнографії греків Приазов’я
циклу дуже важливих і цікавих заходів «Сходи
Осягнень». Метою цієї роботи є більш близьке
знайомство з історією, культурою, обрядами та
звичаями приазовських греків, невід’ємної частинки великого українського народу.
Конференція «Питання переселення греків із
Криму до степів Північного Приазов’я на основі праць С.О.Калоєрова» стала першою ланкою майбутнього чудового сплетіння. Під звуки
фанфар цей красивий захід відкрила директорка школи Людмила Олександрівна Корона. Вона
передала естафету двом чудовим ведучим: Віталію Бондаренку та Дмитру Аліта, які натхненно і
впевнено супроводжували плин усього заходу.
Для участі в конференції заявки подали
п’ятеро учнів, а саме: творчий проект «Про переселення кримських греків за документами»
Іван Кокташ, 10-А клас (кер. Світлана Леонтіївна
Шердиць); «Великий Вихід із Криму: плани, факти, хронологія, цифри» Катерина Галай, 9-А клас
(кер. Марина Федорівна Богадиця); «Жалована
грамота: сподівання та дійсність» Анастасія Пічахчи, 10-А клас (кер. Наталія Михайлівна Лаго);
«На нових землях» Альона Лисконог, 9-А клас
(кер. Лілія Вікторівна Чайка); «Мій Маріуполь,
або Доторкнутися до джерел» Карина Семенюта
11-А клас (кер. Людмила Олександрівна Корона
та Олена Володимирівна Власкина).
У підготовці конференції активну участь взяли директорка КУ «Музей історії та етнографії
греків Приазов’я» Тетяна Кузьмівна Богадиця, науковий співробітник музею Наталія Миколаївна
Каманець та зберігач фондів музею Вікторія Віталіївна Хара.
Було підготовлено дві виставки: книжкова
«Великий Вихід греків» (бібліотекарі школи Олена Анатоліївна Корона та Маргарита Сергіївна
Бєланова); виставка з експонатів музею «Побут
греків Приазов’я» (співробітники музею Людмила Захарівна Булгакова та Анастасія Дмитрівна
Андрєєва). Слухачами стали учні старших класів.
Підтримати роботу заходу прийшли завучі Наталія Василівна Драб та Наталя Іванівна Гайтан.
Розпочалася конференція доповіддю наукового співробітника музею Наталії Миколаївни Ка-

Все, що Історії чи прикре, чи прекрасне, –
Продовжиться у Пам’яті незгасно!
Ці слова можна вважати оцінкою заходу, який
пройшов на гідному науковому рівні, виявив як
зацікавленість школярів, так і належну підготовку та високу культуру їх мови. Старання учнів,
безумовно, додали їм знань, досвіду, впевненості
у собі, бажання усі справи в своєму житті робити
якнайкраще.
На початку XXI сторіччя подвижницею грецького національного руху Марією Георгіївною
Гайтан при Будинку Культури імені Тамари Каци
у Сартані було відроджено грецьку театральну
студію. Цей чудовий колектив разом із іншими
колективами та окремими громадськими і творчими діячами займається шляхетною справою
збереження коріння: культури, традицій і мови
свого роду. Сьогодні грецьку театральну студію
очолює один із найперших та найталановитіших її
учасників - Анатолій Вікторович Корона. Виступ
цього самобутнього колективу (у складі: Анатолій
Корона, Максим Булі, Віталій Бондаренко, Степан
Альбермах, Дмитро Ашла, Дмитро Аліта, Владислав Кононов) став справжньою окрасою зустрічі.
Присутні з великим задоволенням подивились
уривок зі спектаклю «Покрова» ‒ на румейській
мові (автор сценарію А.В.Корона), а пісню «Кле»
(цього ж автора) слідом за ним та учасниками
студії підхопила уся аудиторія.
Натхненно, виважено та дуже доречно про-
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С уважением,
Иван ДЖУХА,
автор и исполнитель проекта
«Греческий мартиролог».



Время. События. Люди



Мариупольские греки вспомнили родившегося
в Мариуполе классика греческой литературы

В греческом культурном центре «Меотида»
при поддержке Генерального консульства Республики Греция в Мариуполе, координатора по
вопросам греческого образования в Мариуполе,
Мариупольского общества греков и Мариупольского государственного университета прошел
литературный вечер, посвященный одному из
крупнейших греческих поэтов ХХ века - Павлосу Нирванасу.
В рамках мероприятия были также представлены картины старых Афин из собственной коллекции Генерального консула Греции в Мариуполе Элени Георгопулу.
Мало кто знает, что Павлос Нирванас (настоящее имя Петрос Апостолидис) является нашим
земляком – он родился в Мариуполе в 1866 году
в семье купца Костантиноса Апостолидиса.
Открыл вечер краевед из Мангуша Николай
Аджавенко, известный исследованиями истории
греков Приазовья. «В свое время мне Нирванаса
открыл профессор Салоникского университета,
– рассказал Николай Аджавенко. – Узнав, что я
из Мариуполя, он спросил, знаю ли я, что классик греческой поэзии Павлос Нирванас родом
из Мариуполя? Меня этот факт заинтересовал,
и я взялся за мариупольский период биографии

поэта».
В ходе работы удалось установить, что родители Нирванаса были родом из Греции (с
островов Скопелос и Хиос), но встретились и
обвенчались в Одессе в греческой церкви св.
Константина. Из-за довольно жесткой конкуренции со стороны земляков, отец будущего
классика Константинос Апостолидис переехал в
Мариуполь (напомню, что до 1859 года в Мариуполе было разрешено селиться только грекам,
евреям и итальянцам). «Так как во всех источниках о Нирванасе, которые я встречал, - рассказывает Николай Аджавенко, - нет точной даты его
рождения - только год, я начал поиски, когда же
именно он родился».
Крестили будущего классика в Харлампиевском соборе, но церковные книги (в своем роде
акты ЗАГСа) собора, освященного в 1845 году,
сохранились с 1969 года. Николай Анжавенко
обратился в Днепропетровский областной архив
и нашел упоминание о крещении Петроса Апостолидиса в марте-апреле 1866 года. В 1871 году
Константинос Апостолидис был свидетелем на
венчании в харлампиевском соборе дочери городского головы Акима Аттаринова.
«Вот и все данные, которые мне удалось со-

брать о мариупольском периоде нашего земляка», завершил рассказ Николай Константинович.
В 1872 году семья Апостолидисов покинула
Мариуполь и уехала в Грецию, поэтому классик
греческой поэзии был связан с нашим городом
лишь фактом своего рождения.
Петрос Апостолидис жил с семьей в Пирее,
затем окончил медицинский факультет Афинского университета и служил в королевском флоте
32 года, дослужившись до генерального главного
врача, председателя Верховного комитета здравоохранения Флота и директора департамента
Морского министерства. Как подчеркнула в своем слове председатель мариупольского общества
греков Надежда Чапни, наш земляк стал основоположником греческой психотерапии.
На вечере рассказали, что Петрос Апостолидис, который взял литературный псевдоним
Павлоса Нирванаса, издал более 20 сборников
поэзии и прозы, первый из которых появился в
1884 году. Историки греческой литературы относят его к литературному кругу основателя Новой
Афинской школы в литературе Греции Костиса
Паламаса. В 1923 году Нирванас был награждён
за свою литературную работу Отличием наук
и искусств, а в 1928 году стал членом Афинской
Академии Наук. Наш земляк оставил после себя
рассказы, стихи, романы, пьесы, занимался литературной и театральной критикой и переводами.
В своей автобиографии «Линвистическая автобиография» (1905 г.) Нирванас вспоминал, как
он в раннем детстве с отцом гулял по берегу моря,
но нигде не обмолвился, что это было Азовское
море.
Кроме насыщенных фактами выступлений
Николая Аджавенко и Надежды Чапни о Нирванасе, стихи литератора в оригинале прочитали студенты Мариупольского государственного
университета. Они же подготовили сборник поэзии П. Нирванаса в переводе на украинский язык.
Вадим ДЖУВАГА,
г.Мариуполь.

У Києві вшанували пам’ять жертви
«Грецької операції» сталінського режиму

Протягом століть до Києва та інших українських
міст приїжджали і осідали жити греки, які тікали
від турецьких гонінь або шукали кращих можливостей у житті. На початку 30-х років минулого століття у Києві проживала активна грецька спільнота,
на Контактовій площі діяло грецьке консульство і
грецький монастир святої Катерини, на вулиці Пирогова діяв грецький дитячий садочок, існували
грецькі ремісничі об’єднання тощо. Це все припинилось зі згортанням політики коренізаціі і початком репресій радянською владою.
Початок масових арештів серед грецької діаспори по всьому СРСР (в Україні основний удар припав на Донецьку область) поклала директива №
50215 наркома внутрішніх справ СРСР Єжова від
11.12.1937 року з наказом про проведення так званої «Грецької операції» – однієї з найбільших національних операцій НКВС і однієї з найжорстокіших.
У 1937-1938 роках у ході «Грецької операції»
НКВС за фальшивими обвинуваченнями у шпигунстві або контрреволюційній діяльності по всьому СРСР було заарештовано понад 20 тисяч греків,
зокрема близько 10 тисяч з них на території України.
У середньому 93% заарештованих були розстріляні.
За різними даними, близько 100 греків у Києві було
заарештовано і розстріляно.
Після проголошення незалежності України та
відкриття архівів КДБ київська грецька громада
отримала можливість дослідити «Грецьку операцію» НКВС у Києві. Активну роль у пошуковій роботі на себе взяли нащадки репресованих - Нітія
Цуцаріна (Марангос), Єлена Донукіс та Рената Соколова (Спано). В результаті у 2001 році у київській
церкві Рівноапостольної великої княгині Ольги
грецьким товариством «Енотіта» за сприяння посольства Греції була встановлена меморіальна дошка з 29 іменами репресованих греків, чиї справи
та прізвища вдалося відшукати в архівах. Зокрема,
це імена булочника їдальні наркомзв’язку Дімітріоса Бербедеса, Полікарпа Тамуріді - відомого у

Києві лікаря-рентгенолога, Анастаса Варнідіса директора їдальні київської тютюнової фабрики,
завідуючого овочевим складом Миколи Мілона,
режисера естради Мільтіада Кунелакі, пічника Леоніда Каракоста, чоботаря Янніса Марангоса. На
дошцi також прізвища Георгуліса, Горесті, Діакоса,
Діловера, Донукіса, Емірзіаді, Емпоропуло, Зулласа, Калогераса, Клеомітіса, Карібо, Корсавіда, Козоглу, Кулумбіса, Косміді, Мурузі, Пентакi, Петріді,
Папломатопуло, Франческо, Халаріса, Какуліді.
Тільки у 1958 році жертви репресій були реабілітовані.
Київські греки мають традицію поминати репресованих під час «Грецької операції» НКВС 1937
року в останню суботу лютого. Цього року у поминальний день київське грецьке братство «Енотіта» спільно з громадською ініціативою «Остання
Адреса» відкрили меморіальну табличку «Остання
адреса» на домі, де проживав грецький підданий
Дімітріос Бердебес, репресований в ході «Грецької
операції» НКВС.
Бердебес Дімітріос Діонісійович народився у
1889 році на острові Кефалонія в селянській родині. Етнічний грек, мав грецьке підданство, перебував у СРСР за посвідкою на постійне проживання.
У 1914 році він переїхав в тодішню Російську імперію. До революції Бердебес був власником буфету
в Бессарабії. Згодом працював булочником в Одесі.
До арешту – булочник в їдальні Наркомату зв`язку
УРСР. В перший день початку «Грецької операції»
НКВС, 15 грудня 1937 року, було видано ордер на
арешт Бердебеса. Його заарештували наступного дня, 16 грудня 1937 року, у власній квартирі на
вул. Рейтарській, 8. При обшуку вилучили лише
посвідку на постійне проживання. Після арешту
в Дімітріоса Бердебеса залишились дружина та
13-річний син-школяр. Бердебесу було висунуто
обвинувачення за ст. 54-6 КК УРСР – шпигунська
діяльність.
На допиті, що його провели за кілька днів після
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арешту, він зізнався, буцімто з 1931 року є агентом
грецького консульства в Москві, за завданням якого
шпигував на користь Греції.
5 лютого 1938 року Дімітріоса Бердебеса було
засуджено до розстрілу. Вирок приведено у виконання 25 лютого 1938 року. У листопаді 1940 року
скаргу сина Бердебеса Олександра на предмет перегляду справи щодо засудження батька було відхилено.
Меморіальна табличка встановлена при вході в будинок на вулиці Рейтарській, 8Б. На церемонії відкриття були присутні члени київського
грецького братства «Енотіта», посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас та заступник голови місії
Александрос Будуріс, небайдужі кияни та журналісти. Гроші на виготовлення були зібрані членами
грецького братства «Енотіта».
Київське грецьке товариство «Енотіта» спільно з громадською ініціативою «Остання адреса»
планує продовжити встановлення меморіальних
табличок на будинках, де мешкали репресовані з метою відновлення пам’яті людей, які стали жертвами
політичних репресій та державного свавілля в роки
тоталітарної радянської влади на території сучасної
України.
Антон САВІДІ,
м.Київ.

Конкурс





Конкурс «Моє грецьке дитинство»
Цікаві історії з грецьким смаком
Ви народилися у грецькій родині, Ваші батьки, дідусі та бабусі родом із грецького села? У
Вашій родині старше покоління розмовляє мовами надазовських греків? Вам є що розповісти
про грецькі традиції та звичаї, які із покоління
в покоління шануються членами Вашої родини?
Історії з Вашого грецького дитинства варті того,
щоб їх почули – тоді ми чекаємо саме на Ваші
тексти.
Вимоги:
 Тематика текстів пов’язана з «грецьким» сприйняттям життя. Приймаються есе,
оповідання, замальовки, спогади або тексти, що
наповнені грецьким колоритом та почуттям гумору (бажано).
 Приймаються тексти, які не були жодного разу надруковані чи виставлені у соцмережах.
Об’єм – 1-2 сторінки друкованого тексту, шрифт
Arial 12.
 Мови написання: українська, російська,
румейська/урумська (у такому випадку додається
переклад українською чи російською)
 Файл розширення документа: doc.
 У тексті повідомлення вказуйте Ваше
ім’я та прізвище, населений пункт, електронну
адресу, телефон, посилання на соціальні мережі,
якщо є (facebook, instagram, telegram, twitter).
 Щодо візуального наповнення: до есе слід
додати 1-2 фотографії, які відповідають тематиці
Вашого тексту. Вимоги до фото: приймаються не

більше 2 фотографій від учасника; до конкурсу
не приймаються просто пейзажі, без участі людей; кожна фотографія повинна мати власну назву; вимоги до фотографій: формат .jpg, прев’ю
не менше 1 Мб.
Есе та фотографії надсилати на електронну
пошту (у темі вказати «Всеукраїнський конкурс
есе»): viky.pomazan@gmail.com
Найкращі роботи будуть надруковані у
Всеукраїнській газеті «Елліни України» протягом 2019 року.
Організатор конкурсу (редакція газети
«Елліни України») лишає за собою право обирати тексти відповідно до своїх уподобань. А також відмовляти без пояснення причин.
Маріупольська
туристична
фірма
«Азовінтур» запровадила премії для переможців
конкурсу есе «Моє грецьке дитинство»:
Перша премія – 2.000 грн.
Друга премія – 1.500 грн.
Третя премія – 1.000 грн.
Поділіться власними спогадами, своїми прагненнями щодо збереження наших національних
звичаїв та традицій, і нехай саме Ваша історія
стане невід’ємною частиною історії нашого народу.
Фото: «У бабусі в Сартані»
Модeль: Нагорняк Ніколь, смт Сартана
Фото: Фотостудія PhotoMix

Мо е гр еческо е д етство: бабушка Вася

Мой папа – полукровка. Его отец,
а мой дед, Попов Николай Иванович – ялтинский грек, а мать –
украинка из с.Стародубовка Таратута Мария Самойловна. История
семьи моего отца также трагична,
как и история множества других
семей военной поры. В 1946 году от
болезни и тяжелой работы у папы
умирает мать, а его отец, которому суждено было остаться в живых в жуткой кровавой мясорубке
под Мелитополем, как и множество
его соплеменников, попал в так
называемую трудармию, на строительство Военно-Грузинской дороги. В сущности это был тот же
ГУЛАГ. Одиннадцатилетний мальчик остался совсем один. Но это
тема совсем для другого рассказа.
Дедушка вернулся домой, в Ялту, в
1948 году, больной, с туберкулезом.
Он нашел своего сына, моего отца,
и они стали жить вместе. Но в доме
нужна была хозяйка. И дедушка
женился на ялтинской гречанке
Василисе Петровой. Эта женщина
стала второй матерью моему отцу и
моей бабушкой. Мое детство от моего рождения и до ее смерти было
согрето теплом души этой замечательной женщины.
Что я знаю о ней? Бабушка Вася
родилась в 1900 году. Семья, по всей
вероятности, была бедной. Кроме
нее в семье были еще две дочери –
Лёля (Ольга) и Вера. Без хорошего
приданого в те времена девушку
трудно было выдать замуж. И так

случилось, что и Вера, и Василиса
остались жить в семье их старшей
сестры Лёли. Они помогали ей вести домашнее хозяйство, растить ее
детей.
Бабушка Вася была совершенно
неграмотна, но, как большинство
ялтинских гречанок, была очень
хорошей хозяйкой. Она сразу внесла тепло и уют в свою новую семью.
Бабушка была хорошей портнихой. Она обшивала и свою семью, и
шила для других людей. Об уровне
ее мастерства говорит то, что она
могла сшить мужской костюм. Она
вязала пуховые платки, прекрасно
владела крючком. Я помню, она носила нижние юбки, и по низу они
были отделаны красивым вязаным
кружевом. В моей памяти всплывает такая картинка. Мы с мамой собираемся в гости к нашей другой,
русской бабушке Марии. Бабушка
Вася знала, конечно же, об этом загодя. И вот она садится за швейную
машинку и ко времени нашего похода в гости я и моя младшая сестра
Алла уже одеты в новые красивые
платьица. В нашем детстве не было
колготок. Девочки носили чулочки.
Бабушка всегда шила нам с сестрой
такие короткие байковые маечки, к
которым пришивались специальные резинки и к ним потом крепились чулочки.
А еще она очень хорошо готовила. В Рождество и Новый Год в доме
пахло выпечкой – турта, фулто,
тите, халва, и, конечно же, Васило

Пита – главный новогодний слоеный
пирог у греков. А на Пасху бабушка
пекла куличи, а еще Псатъиря –
они были круглой формы, внутри
пустые, а по внешнему краю делались такие острые надрезы. Псатъиря были прообразом тернового венца Иисуса Христа. А еще она варила
в пасхальные дни густой вишневый
кисель. Его разливали в тарелки и
вместе с Псатъиря выставляли на
окна, видимо, для того, чтобы и
усопшие родственники могли тоже
вкусить пасхальных яств.
Бабушка Вася была верующим
человеком. В углу над ее кроватью
располагалась икона, и перед сном
бабушка долго молилась. Уже более
полувека нет бабушки Васи, но икона всегда была в нашей семье, а сейчас храню ее я. Это моя реликвия.
У меня с бабушкой была какаято особая связь. Все мое детство
ассоциируется именно с ней. Иногда она ходила в гости к своей сестре, и я всегда хвостиком увязывалась за ней. В теплое время года
это было просто, а вот зимой, когда
надо было одеваться, было сложнее.
И если она уходила сама, это была
моя маленькая трагедия. Если она
за что-то сердилась на меня, то говорила так: «Ах, щелматцастуюю
курциць!» или «Ах, купектую курциць!», что, наверное, переводится
как «Ах, вредная девочка!». А такой
я бывала частенько.
Бабушки не стало, когда мне
было десять лет. Прошло уже очень

На фото я с бабушкой Васей.
Это 1962 год, на нашей теперешней Греческой площади. Это были
проводы нашего соседа в армию. Тогда призывников в Ялте забирали с
площади.
много лет. Но воспоминания о ней
и сейчас греют мое сердце. Спасибо
тебе за все, моя дорогая бабушка,
бабушка Вася, Василиса Петровна.
И светлая тебе память!
Мария ТЕРЕНТЕВА,
пгт Ялта.

Мое греческое детство
«Вспоминаю, вспоминаю…
Конец на свете есть всему:
Любви, мечтам, страданьям,
Но нет конца лишь одному –
Конца воспоминаньям…»
На протяжении всей моей жизни на почётном месте, в сердце,
были мои необыкновенные бабушки – вторые мамы. Мне повезло

дважды, потому что у меня их было
две – гречанка Лариса и украинка Ксения, и каждая подарила мне
море радости, заботы, любви и приятных воспоминаний.
Бабушка Лариса была энергичной женщиной - невысокой, стройной, с красивой высокой грудью,
белолицей, кареглазой, с аккуратно
зачёсанными «в пучок» волнистыми волосами. До сих пор помню её

рассказы о «старине глубокой» - о
далёкой жизни в семье родителей,
о дедах и прадедах и людях ушедшего века, о которых ей довелось
знать. Она подробно рассказывала
о предреволюционной неразберихе
в их селе, гражданской войне, описывала наезды в Ялту отрядов батьки Махно, бегство семьи со всем
скарбом и скотом в Урзуф от белых
и красных, о грабежах и насилии, о
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голоде 21-го и 33-го годов, о НЭПе
и раскулачивании, об организации
коммун и колхозов.
Зимой рано смеркалось, и я с ней
садилась у тёплой грубки, бабушка доставала из кладовки ручную
прялку, брала в руки веретено, и я
всё время удивлялась, как она могла так ловко управляться с этими
предметами. Вытаскивая из кудели
сырьё левой рукой и скручивая его



Конкурс

большая печь, длинная лавка и
софа – помост на всю ширину
комнаты, покрытый войлоком
и разноцветными длинными,
набитыми овечьей шерстью подушками, которые были прислонённые к стене. Их называли
«ястых». Для сна использовали
матрасы из овечьей шерсти –
«юки». Софу покрывали безворсовые двусторонние ковры. Над
софой висело длинное узкое полотенце красного цвета, понизу
с фестонами и воланами – «стынар». На софе располагался круглый стол на невысоких ножках –
«трапезь».
Бабушка так подробно всё
помнила и интересно рассказывала о своём детстве, что я была
просто влюблена в курчавую,
послушную и аккуратную девочку с карими глазами – мою
бабушку! То она была в хороНа фото моя бабушка Бадасен
шенькой шубке и шапке с шёлко(в девичестве Каплан)
вым бантом, то в чудном белом
Лариса Саввична, родом из с. Ялта, батистовом платье с кружевас ней я. 1961 год.
ми и воланами, то в шёлковом
Фото из семейного архива.
платье и сапожках-румыночках
стучала каблучками по красипальцами, она вертела правой рувому местному бульвару, посыкой веретено, на которое наматыва- панному крупным морским песком
лась нить. Вертеть монотонно жуж- и ракушками, направляясь вместе с
жащее веретено было утомительно молодёжью и со старшими братьяи однообразно, и бабушка начинала ми, на театральное представление.
напевать греческие песни, а они вы- Единственная, долгожданная и люходили такие тоскливые, и я инте- бимая дочь купалась в любви родресовалась:
ных, правда, не злоупотребляла ею.
- Бабушка, а почему твои песни
Уже с восьми лет родители ей натакие печальные?
чали собирать приданное. В боль- Так нечему было радоваться, шой сундук – сандых - складывали
Ирочка! Народ был душевно уни- одежду, подарки новым родственжен, покорён своей нелёгкой судь- никам, постельное белье, скатерти,
бой переселенцев. Эти песни пела полотенца, посуду, кухонную утмне ещё моя бабушка - Фундука варь, ковры и дорожки. Для дочери
Пелагея Васильевна и рассказыва- приобретали золотые и серебряные
ла, сколько людей погибло, пока браслеты, серьги, кольца, цепочки,
добирались из Крыма в новые зем- перламутровые и черепашьи бусы,
ли. Вай-вай, моя внучечка, сколько броши. Как же всё это пригодилось
горя перенесли люди!
ей и стало большим подспорьем в
В другие вечера из гладкой свет- голодные годы!
лой шерстяной нити, с помощью
Любили мы с бабушкой рассмапозвякивающих спиц, появлялись тривать семейные фотографии, поносочки, варежки, шарфы. Иногда тихонечку лился её рассказ - кто
в игру вступал крючок, и рожда- эти люди, где фотографировались,
лась ажурная тёплая шаль, правда, во что одеты. Так я узнавала, что
она слегка кололась, когда меня в мои прабабки носили нижние юбки
неё закутывали.
и рубашки из тонкого полотна,
Особенно интересно мне было вышивали их нитками люрекс или
слушать об обрядах и традициях в украшали прошвой, кружевами,
греческих сёлах: панаирах, свадь- поверх надевали шёлковые платья
бах, крещениях детей, о том, как или чёрные шёлковые юбки и светшили одежду, готовились к празд- лые блузы с воланами и буфами.
никам, как были устроены дома. Моей бабушке уже не пришлось
Лился бабушкин рассказ, каждый носить национальную одежду, но
раз добавляя что-то новое.
она помнила, как старые женщины
В селе дом у родителей бабушки украшали себя поясами серебрябыл светлым, чистым и опрятным. ными, позолоченными, которые
Под одной крышей размещался са- состояли из отдельных пластин и
рай, маленькая прихожая, и две жи- были украшены эмалью и чеканкой.
лые комнаты: зал и общая. В зале
Бабушка моя уже одевалась по
угол комнаты был уставлен икона- городской моде, её мама, часто быми и лампадой. Стоял диван, комод вая по делам в Харькове, Путивс огромными ящиками для белья, ле, Конотопе, привозила обновки,
красивый резной буфет с празднич- обувь, головные уборы, для себя и
ной посудой, большой стол с резны- любимой дочери. А вот в быту ялми ножками, вокруг него венские тан стойко сохранялись традиции
стулья. На стене висело огромное ткачества. Текстильные изделия, иззеркало, украшенное узорами. На готовленные своими руками, были
кроватях гора взбитых подушек с обязательным атрибутом быта,
кружевными накидками, таким же религиозных, семейных и каленкружевным покрывалом. На полу дарных обрядов. Мне в наследство
лежала домотканая шерстяная до- досталось несколько тонких льнярожка.
ных салфеток и перифтар – очень
Прабабушка Ирина была хоро- длинное полотенечное полотно.
шая рукодельница, она с большим Всё было выполнено безупречно,
старанием украшала своё жилище. тонкий узор просвечивал по краю
Стол и комод застилались скатер- изделия. Я запоминала названия
тями и салфетками, связанными тканей, фасонов и в мыслях улетала
крючком. Такой же салфеткой на- на несколько столетий назад. Мне
крыт был и большой сундук, при было интересно всё, абсолютно всё!
открывании которого раздавалась
Бабушка часто сидела в кресле и
мелодия, в нём хранилась празд- немигающими глазами смотрела в
ничная одежда всей семьи.
окно, я подсаживалась к ней, гладиВ общей комнате находилась ла её изящную ручку и просила:

- Бабушка, расскажи ещё про
Ялту…
И бабушка уводила меня в далёкий мир минувшего детства, перемешивая правду с байками, а как
мне было интересно! Рассказ шёл то
о суровой зиме – снежной, вьюжной и морозной, то о пробуждении
приазовской степи, забушевавшей
весенними красками, которую она
наблюдала в поездках к родственникам в Урзуф, то о посещении
Ялтинского храма с родителями
на Пасху, то вспоминала рассказы
стариков об их таком родном и далёком Крыме.
Когда разговор заходил о праздниках - описывала многочисленные
экзотические блюда и их рецепты,
причём всё по памяти – никаких записных книжек у бабушки не было.
До сих пор сердце замирает, когда
слышу с детства знакомые слова –
пита, фулто, маерма, турта, нефитька папатя, салма, плакопсы, дьярко,
сузьма. Летом готовила айран, его в
жару разбавляли водой – для утоления жажды.
Когда эти блюда готовила бабушка, я наблюдала за ней, наверное, как сейчас зритель наблюдает
за волшебником. С тестом бабушка обращалась просто виртуозно,
впрочем, и с рыбой она была на ты.
Если нужно было купить свежую
рыбу, мы с бабушкой ехали трамваем на рыбный базар, который располагался возле теперешнего ДОСААФа. Боже, какие запахи витали
в воздухе! По пути мне бабушка
говорила: «Прежде чем что-то покупать, нужно продумать меню,
что планируешь готовить, чтобы не
соблазняться другой рыбой». Она
хорошо торговалась, рыбу осматривала, нюхала, потом заворачивала в
чистую ткань, клала её в корзину, и
мы ехали домой готовить. Иногда
это был необыкновенный зелёный
борщ со щавелем на бульоне из бердянских бычков, иногда огромную
рыбу фаршировали рисом и овощами, а иногда жарили сулу до золотистого цвета, остужали её и заливали рыбным бульоном. Это было
очень вкусно – и рыба, и заливное!
Бабушка рассказывала, что в
Ялте ежедневно к столу подавали
суп с бараниной, пшеничную кашу
с арьяном. Хлеб моя прабабушка
Ирина пекла сама, причём тесто замешивала без дрожжей. Часто готовили и чисто украинское блюдо –
вареники с различной начинкой, но
всегда аккуратненькие, маленькие
и прозрачные, вареничек должен
напоминать ушко ребёночка. Вареники с мясом мы с ней делали треугольные, из тончайшего теста.
Когда шёл рассказ о заготовках
на зиму, я живо представляла как в
Ялте на горище, в сарае, под навесами – везде была рыба. Пока не начинались затяжные осенние дожди,
рыбаки ходили в море, а потом вместе с женщинами и детьми вялили
рыбу, коптили её, делали балыки.
Готовили и мясные деликатесы из
говядины и баранины, которые
солили в специальных бочках - к
Рождеству. Заготавливали впрок
и солёный сыр, а также помидоры,
огурцы.
Из арбузов варили бекмез (выпаривали арбузный сок) и ели как
сладость или добавляли в домашнюю лапшу в постные дни. Готовили также и абрикосовое, и яблочное, и грушевое повидло – ведь в
прадедушкином саду было высажено свыше 100 деревьев. Он не
успевал реализовывать фрукты на
городском базаре, поэтому дома кипела работа по переработке быстро
портящегося продукта.
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Когда я мысленно погружаюсь
в мою дошкольную пору, понимаю,
что главной в ней были рассказы,
воспоминания моей бабушки Ларисы. Сколько мудрых советов и
знаний о жизни я получила от неё –
моей духовной мамы!
С самых ранних лет бабушка
учила меня, как нужно вести себя со
старшими, как устраивать быт, ухаживать за вещами и использовать
деньги, чтобы в семье царил лад,
процветание и порядок. Она учила
аккуратности и чистоте, говорила,
когда каждый предмет будет находиться на своём месте, тогда в доме
не будет беспорядка.
Как-то я уезжала в отпуск и
спросила бабушку Ларису:
- Что тебе привезти на память?
- Внучечка, в любой поездке
самое ценное – твои личные воспоминания – будь внимательна,
запоминай, что увидишь, что услышишь, пробуй на вкус, вдыхай запахи! Это то, что навсегда останется с
тобой, и ты всегда этим сможешь
поделиться не только со мной, а всё
остальное тленно!
Дорогая моя, бабушка, как же ты
была права, и я благодарна тебе за
то, что узнала об этом ещё в молодости. Ни один сувенир не сравнится с воспоминаниями о том месте,
где я его приобретала!
И ещё один жизненный урок я
получила от бабушки Ларисы, когда
привезла ей очень сладкий, крупный чёрный виноград, который
вырастил мой папа. Мы сидели на
кухне, ели виноград, мне казалось,
что бабушка зажмуривается от удовольствия, выдавливая губами виноградный сок. И вдруг она сказала:
- Ирочка, вот видишь, люди наслаждаются виноградом, выжимают из него сок, делают вино, а
потом жмых выбрасывают на помойку. И я вот тоже, как выжатая
виноградина, когда-то была яркой и
сочной, но никто не в силах отнять
у меня прошлого. На мою долю выпала жизнь, со всеми её наслаждениями и страданиями, с любовью и
ненавистью, с отчаянием и болью,
но это моя жизнь, и я не хотела бы
прожить другую.
На её памяти совершились большие и важные события для всей
страны: две мировые войны, две
революции, гражданская война,
три голода, коллективизация, политические репрессии – полная чаша
страданий, мучений, нехваток, и
никто эту чашу мимо неё не пронёс.
После смерти бабушки, по её завещанию, гроб опускали молодые
крепкие ребята с помощью перифтара, который я потом разрезала и
отдала им на память. Так льняное
полотно соединило жизнь и смерть
родной мне женщины.
Однажды я услышала, что детство тогда заканчивается, когда
умирает твоя бабушка, и ты становишься совершенно взрослым,
когда умирают твои родители. К
великому сожалению, я уже очень
взрослая, и давно, но как же мне
иногда хочется вернуться в своё
детство…но это невозможно!
Только с высоты прожитых тобою лет понимаешь и осознаёшь
старую, но вечную истину: семья –
начало всех начал – добра, справедливости, становления личности. И
главная роль в ней отведена бабушкам.
Молодым нужно помнить –
опыт стариков может пригодиться: и опыт, и знания, и мудрость, и
юмор, и их рассказы. Люди общаясь, создают друг друга.
Ирина БАДАСЕН,
г.Мариуполь.
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Критський епос «ЕРОТОКРИТ»
та його українська «інтерпретація» Василя Степаненка
2019 рік проголошено Міністерством
культури та спорту Греції
«Роком Еротокрита»
«Еротокрит» В. Корнароса вважається найвидатнішим художнім твором критської літератури епохи Середньовіччя. Як відомо, це римована
романтична поема, що складається з близько 10ти тисяч п’ятнадцятискладових віршів ритмічної лірики. Деякі художньо-стилістичні елементи піднесли «Еротокрит» до справжніх шедеврів
грецької та світової літератури, а саме – ліричне
вдосконалення, мовне багатство, виразна чистота складу, ліризм та ін. Твір особливо полюбився грецьким народом ще за часи Середньовіччя.
Про його велику популярність свідчать також
численні переробки сюжету, а також його літературні перекази – румунською та турецькою –
відомі з XVIII-XIX століття як перші спроби
перекладу твору, та пізніше найсучасніші переклади на чотири мови – англійську, французьку,
італійську та українську – і ми, як українці, пишаємося та маємо за велику честь, що наша рідна українська мова є серед європейських мов, на
яку перекладено «Еротокрит» – саме це є предметом нашої національної гордості.
Василь Степаненко – сучасний український
поет і перекладач. Його перші переклади з
грецької на українську мову вперше з’явилися
у 1972 році. Шедевр критської літератури середньовіччя «Еротокрит», що вийшов у світ у 2016
році відзначений літературною премією Кабінету Міністрів України ім. М.Рильського.
Більшість дослідників критської літератури
згодні, що мова «Еротокрита» відрізняється від
побутової розмовної мови і є продуктом свідомої роботи автора з невідомими структурними
та стилістичними конструкціями і чітким критським мовним складом – що, природно, ускладнювало розуміння тексту, але ще більше мало
труднощі під час передачі смислу на іноземну
мову. Однак, це не збентежило та не стримало –
як ми можемо бачити сьогодні Василя Степаненка, який завдяки своїм невтомним багаторічним
зусиллям та своєму особистому професійному
досвіду, як поет та перекладач, зміг знайти всі
відповідні значення певних символів, смислів та
мовних картин.
Василь Степаненко, перекладаючи «Еротокрита», дуже вміло використовує мову та передає смисл оригінального тексту таким чином,
що йому вдається створити відповідну римовану
оповідну поему, написану п’ятнадцятискладовим
віршем ритмічної лірики, як і сам оригінальний
текст – це не може не дивувати! Як зазначає сам
автор перекладу, «із п’ятнадцятискладовим віршем були великі труднощі, складів виходило
менше в перекладі, тому що відкидалися артиклі
грецької, їх треба було замінити на відповідні
слова, які б не змінювали оригінальний текст».
На нашу думку, у випадку перекладу В. Степаненка мова йде про майже точну копію критського твору в її українській інтерпретації.
Перекладений текст «Еротокрита» – гімну
коханню – наповнений яскравими описами,
жвавими сценами та діями – що вже з перших
сторінок зачаровує і веде до дивного світу середньовічного Криту:
«Повік невтомне колесо людської в світі долі
то вгору піднімається, то скочується в долі.
Ночей і днів коловорот, які в своєму плині
всі поспішають до добра як і до зла, неспинні,
і брязкіт зброї, і гризня, і тяжкість перемовин,
і витівки Еротові, і радощі любові, –
усе це змушує мене зібратися з думками
й розповісти історію, яку писав роками,
про парубка і дівчину. Обох їх поєднала
любов цнотлива і свята, що сорому не знала.
Тож, хто бажання має, час, а головне – терпіння,
Нехай прийде й послухає моє благе творіння…»

μα στο Kαλό κι εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν
και των αρμάτω’ οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,
του Έρωτα οι μπόρεσες και της Φιλιάς η χάρη,
αυτά να μ’ εκινήσασι τη σήμερον ημέραν,
ν’ αναθιβάλω και να πω τα κάμαν και τα φέρα
σ’ μιά Κόρη κι έναν Άγουρο, που μπερδευτήκα’ ομάδι
σε μια Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι.
Κι όποιος του πόθου εδούλεψε εισέ καιρό κιανένα
ας έρθη για ν΄αφουκραστή ότι ‘ναι εδώ γραμμένα....»
Поезія є ще однією формою пошуку істини,
яка знайшла саме в грецькій мові найбільш відповідний інструмент для виконання своєї божественної місії. Поезія – це музика мови, яку ми
дуже яскраво відчуваємо в «Еротокриті» В. Корнароса, але в тій же самій мірі, як і в мові українського перекладу В. Степаненка. У цьому контексті вважаємо за доцільне послатися на слова
відомого французького мислителя Г. Джаматі,
який дуже влучно вказував на те, що «поезія –
це компроміс між грою зі словами і грою зі
звуками» – те, з чим ми стикаємося в оригінальному тексті, а також це саме те явище, з
яким ми маємо справу у самому українському
перекладі під час його аналізу – і саме ми можемо сказати про велике завоювання перекладача.
Як зазначав відомий український вчений-еллініст та перекладач А. Савенко, «переклад «Еротокрита» українською мовою
В. Степаненка є наочним прикладом того,
що перекладач знайшов свій ключ до світу,
що ховає в собі поетичний текст… Йому в
достатній мірі вдалося відтворити чимало
ключових моментів оригіналу: невимушеність та природність живого мовлення, фолькльорну основу частин з описом
природи, порівнянь, в основі яких зіставлення з природніми явищами, де яскраво виражена натуралстична філософія автора тощо».
Перекладацький «подвиг» Василя Степаненка – саме так ми маємо трактувати український
«Еротокрит» – заслуговує на справжнє захоплення не тільки з боку звичайних читачів, але й
лінгвістів, філологів, знавців обох мов – грецької
та української – які насправді мають можливість
оцінити весь масштабний підхід до цього великого перекладацького проекту.
Нагадаємо, що у жовтні 2018 року в культурному центрі «Меліна» м. Афіни під егідою Посольства України в Грецькій Республіці відбулась
офіційна презентація українського перекладу
«Еротокрита». Захід було організовано Центром
підтримки та розвитку культурної спадщини
«Трембіта» у співпраці з Грецько-українською
Палатою. У презентації перекладу В. Степаненка, що відбулась у рамках реалізації низки інших
заходів з нагоди відзначення того факту, що у
2018 р. м. Афіни було оголошено ЮНЕСКО всемірною столицею книги, взяли участь співробітники Посольства України, представники Грецько-Української Палати, викладачі Афінського
національного університету ім. Каподістрія
та Маріупольського державного університету,
представники української громади Греції, ЗМІ,
грецьких культурних і ділових кіл та широкої
громадськості. Поета та перекладача Василя
Степаненка було нагороджено почесною грамотою Посольства України в Грецькій Республіці за багаторічний вагомий внесок у розвиток
українсько-грецьких відносин.
Ірина РОЖКОВА,
філолог, перекладач,
старший викладач кафедри грецької
філології та перекладу Маріупольського
державного університету.

«Του κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη
πηαίνουν
και του Καιρού τα αλλάματα, που αναπαημό δεν έχουν,
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Творчество греческих поэтов Приазовья:
Валерий ПАПИН
ТРАПЕЗ

Стоит на софе столик круглый - трапез
В ожидании семейства для «пира»!
В казанке на подставке
Дымится картошка в мундире...
Хлеб домашний
В плетёной корзинке, с хрустинкой...
Холодец с чесночком, салатик с лучком,
Кобетэ с гарбузово-фруктовой начинкой...
Закусочка знатная... Прямь, как для царского
пира!
Трапез украшают домашние крепкие вина...
Ястыхи на софе ждут своих домочадцев к обеду,
Чтоб уселись удобно на них дети, внуки и
бабушка с дедом.
Обычаи помнят и чтут Богатырские греки!
Так их прадеды, сидя за трапезом, ели свои
чебуреки...
Запивая вином, Хайтарму танцевали и пели,
«Машалла!» - Восхваляли все Бога они и радели!
Столик маленький, круглый - трапез,
Но за чашкою «крепкого чая»
Он такую большую семью
Вокруг себя всё же вмещает!
Не простой тот трапез,
Мы семьей души в нём не чаем!
То самобранка – трапез...
Он с закуской царскою нас постоянно встречает!

Мен отурмам меным койчинэ чохтан,
Ама, севем ону, саныз озюм анам!

МИТЬ

Сен йилсаи телиз хышта,
Бизде, Аяз Бабай!
Мен козетым сенын харшна,
Сен балабан, алай!

Наче мить все життя пролетіло...
Ось вже й внук на колінах сидить...
Щастя це як же ж довго летіло!
Зрозуміти можливо цю мить?
Наче сам ось сидів на колінах,
Я у тата свого й на плечах...
Він дуже хотів мати сина,
Пам’ятаю ту радість в очах...
Незбагненне життя наше, диво!:
Є минуле... майбутнє блищить...
А між ними - те щастя примхливе:
- «Життя!!!»... Так і зветься та мить!

МЕНЫМ КОЙ
Меным Богатырь, меным джан кой, меным
нефес ютум!
Мында осьтум баян холна мен, сколяга
юрдум...
Мен Хайтарма чалдым бу койчинэ халхка,
Ичип рахы, ойнап туруп, йирлап тойга!
Бу меным кой, бу Урум халх отуруй мында,
Иштир, дульбер бу халх, дан нэ чаре айтма?
Я, наз дульбер бу меным койчинэ хызлар:
Башны джойдлар, дульберликтен, о исанлар!
Мен тавух этнен ахчачих, дамны, севем!
Мен чирлама, хахып алым холундан, манъа
берсен!
Мен кобетэ, дамын ону гюзель билим:
Хана, костер чи! Наз ашам мен кёрсетым…
Халис Барьям кюну... Адам курешледжек!
Мына, бу хой! Она бола эришледжек!
Ону алый озьнэ, тэк хуватлы адам,
Олар дэ чох ернэ, вай! Нэ саим анам!
Бизим кёюн артна, дэрья ташып тетэй,
Анда балых
юрупотуруй, дэ, татилей!
Ау эвнэ харши, анда, бар дэрья джап,
Бердлер ады она, дэп: - «Баба Дашка - джап»…
Сен меным ер, сен кой алтын, меным!
Наз мен севем сены, ахай козьяшларым!

АЯЗ БАБАЙ

Сенын бетнэ бар мыйихлар,
Дэ, бияз, узун сахал,
Сены, белены,билий баллар,
Холна сен тутаз чувал!
Сесин сены, таный олар,
Шитыйлер авлахтан,
Наз севиный сана баллар,
Ойнап, тутуп холундан!
Олар яздлар сана язав,
Дэ, ялбарып стэдлер,
- Яса алай, Аяз Бабай,
Тынчлык осун эвлер!
Сен, тап бизим бабаларга,
Гюзель, ахчалы, ишь,
Яса алай сен оларга,
Тыйсын ахчачих тышь!
Бизим халка, мен стэм айтма:
- Аллах хуват берсын!
Урум халхка, бизим, Аллах,
Йолну ачих этсын!
ОМЫН!!!

ПЕЧЬ
Отцовский дом... Тепло мне в нём.
В печи зола с ночи осталась...
Та печь в наследство мне досталась,
С ухватом, в паре с казанком.
Смотрю на печь уже в очках...
Нет, не погаснет наш очаг!
Своё полено я подброшу,
Мне пеплом руки припорошит...
И вспыхнет вновь огонь в печи!
В ней мать пекла нам калачи...
Её уж нет... И лишь очаг
Играет бликами в очках.
Сынок! Принеси мне дров чуток...
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Кочерёжкой ковыряет, золу притухшую,
внучёк…
Так поколения, живя в нём, жечь будут поленья,
Чтоб не погас огонь в печи! А как в ней пахли
калачи...

МОВНЕ ПИТАННЯ
Рідніше мови той нема,
Як та, що народившись,
Ти вперше у своїм житті
Матері сказав: «Сав ол!» - наївшись... (Спасибо!)
Родился, вырос я в «Cовке»,
Різниці не було між нами...
- Как разговаривало село,
Могли понять нас мы, лишь, сами...
К примеру, мана абулай:
- Вай, нэнэчигым! Хутхар мены!
Абу тэнтэк Митько - замучав!
О урмага, бек стэй менє!
Ондан хутламам, чёрт вонючий!!!
То суржик местный, не «блатной»,
Такой... Ну, скажем, как в Одессе...
«Азохен вей!» - Так сокрушались меж собой,
На Молдаванке и Пересыпь!
Так з того часу став для мене,
Рідненькой мовою отой,
Який потрібен був для мене,
У час один или другой...
Всі рідні мови ті для мене,
Нема різниці никакой,
Все равнозначимы для мэнэ,
Укрорусскогреческой!!!

СВIТ ПОЕЗІЇ
Вхід чарівний, портал, відчинив мені свій,
Я потрапив у світ поза часом...
Наче знов повернувся в залишений мій,
Світ поезії, втрачений з часом!
Я у ньому живу все останнє життя,
Зачарований світом жаданим...
Повернулись, поезії, ті почуття,
Ще з юнацтва мені притаманні!
Як голодна дитина, що почула той смак,
Молоко, захлинаючись, смокче,
Став писати вірші я, й здавалося так,
Що вірші ці життя моє строчить...

Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве





ТУРНИР ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО ТРЕНЕРА

В конце февраля в городе Волноваха прошёл открытый областной юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный
памяти известного волновахского тренера
Андрея Юрьевича Суровягина.

Андрей Юрьевич прожил сравнительно
недолгую, но очень яркую и плодотворную
жизнь. Достаточно сказать, что его юные воспитанники: Дмитрий Кияшок, братья Грушины, Сергей и Александр, Александр Яковлев,
Антон Литвин и многие другие не раз становились победителями и призерами чемпионатов Мира, Европы и Украины в своих возрастных категориях.
Особой любовью у Андрея Суровягина
пользовалась греческая народная борьба куреш. И хоть он сам никогда не принимал участия
в состязаниях курешистов, зато его сын – Артём,
мастер спорта Украины по греко-римской борьбе, с юных лет участвовал в куреше и неоднократно становился победителем.
163 юных атлета из многих городов и сёл Донецкой области приняли участие в этих престижных соревнованиях. На двух коврах ребята
демонстрировали высокую технику и волю к победе. Все победители и призеры награждались не

только грамотами и медалями, а ещё и денежными призами от спонсоров.
Отрадно отметить участие в этом турнире
воспитанников талантливого тренера из Староигнатьевки Павла Котесова. Два его ученика стали призёрами соревнований. Евгений Гофич занял 2-е место, а Валерий Хазай завоевал «бронзовую» медаль.
Федерация греческих обществ Украины учредила специальный приз – красивый кубок и ди-

плом за самую высокую технику борьбы. Обладателем этого приза стал юный и перспективный
борец из Волновахи Роман Голощапов.
Большую работу по организации и проведению турнира проделали оргкомитет, а также
родители юных волновахских борцов, воспитанников Андрея Юрьевича Суровягина. За это им
огромное спасибо и от нас, и от участников.
Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта исполкома ФГОУ.

Startup Гогольfest у Маріуполі: гранд-опера «Νερό»
В перекладі з грецької «Νερό» – це
«вода». Море, еллінська культура та
промисловість – це все частини генетичного коду Маріуполя. Переосмислення цих складових та зв’язку між
ними – акт, без якого неможливий Маріуполь майбутнього.
27 квітня режисер Влад Троїцький в
одному з корабельних доків Азовського судоремонтного заводу представить
гранд-оперу «Νερό» – гімн відродженню та очищенню. Учасниками постановки стануть музична формація
NOVA OPERA, соціальний рейв-бенд
ЦеШо TseSho aka Teatr-Pralnia, актори
ЦСМ «ДАХ» та «Театроманії», а також
працівники АСРЗ. Композитори – Роман Григорів та Ілля Разумейко.
Це буде масштабне музично-театрально шоу, з Балетом кранів і Танцем
погрузчиків, у якому звуки працюючого заводу стануть частиною поліфонічного полотна, а декораціями будуть

індустріальний ландашфт, море та візуальні інсталяції художників.
Опера «Νερό» – це сайт-специфік
проект, який буде створено спеціально під Startup Гогольfest 2019 і зіграно лише один раз. Особливістю
постановок сайт-специфік є те, що
вони відбуваються не на класичній
театральній сцені, а в непристосованих для цього місцях, що дозволяє
по-новому взаємодіяти з глядачами і
простором.
Вхід буде обмеженим, бо локація
фізично не здатна прийняти багато людей. Але віртуально захід зможуть відвідати всі охочі – завдяки
OpenTheatre буде йти онлайн-трансляція на Головну сцену в Міському саду
м.Маріуполя, і люди, які не потраплять всередину, зможуть спостерігати за подією на великих екранах та з
хорошим звуком. Більше про подію та
реєстрація – http://nero.sugf.org/

Вiтаємо з Днем народження!
Лідерів, активістів та друзів
Федерації грецьких товариств
України, що народилися у березні:
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Добру Олену Михайлівну - з
ювілеєм, Косякову Галину Петрівну
(м.Маріуполь), Мітакі Тетяну Михайлівну (м.Ізмаїл), Шевченко Катерину Олександрівну (м.Харків),
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Вареник Наталію Володимирівну
(м.Біла Церква), Єрьоменко Ніну
Іванівну (с.Костянтинопіль), Ходжайсу Володимира Федоровича
(с.Кременівка), Корону Людмилу
Олександрівну (смт Сартана), Папуш Ларису Георгіївну (смт Нікольське), Тарасенко Віру Михайлівну
(с.Розівка), Мороза Андрія Вікторовича - з ювілеєм (м.Святогірськ), Сефєрова Сергія Федоровича (с.Стара
Ласпа), активістів Калус Вероніку
Олександрівну (с.Бугас), Соболь
Ларису Григорівну (м.Волноваха),
Фомичову (Бабаєву) Любов Іванівну, Овчаренко Лідію Федорівну
(м.Харків), Мітька Василя Михайловича, Ушуллу Федора Володимировича - з ювілеєм (Нікольський
р-н), Чипчеву Альону Олексіївну - з
ювілеєм (смт Мангуш), Луневу Людмилу Миколаївну (м.Львів), Кованда
Олену Іллівну (м.Одеса), Субботіну
Тетяну Михайлівну, Агапова Леонтія Івановича (м.Краматорськ), а
також заслужених греків України:

Аврамова Івана Юрійовича (м.Київ)
- з ювілеєм, Анділахая Олександра
Олександровича (м.Маріуполь), Балабанова Михайла Івановича (смт
Старий Крим), Гайтана Владислава
Спірідоновича, Гайтан Марію Георгіївну - з ювілеєм (смт Сартана),
Згара Костянтина Костянтиновича
(м.Київ), Лєвтерова Андрія Івановича (м.Харків), Патричу Леоніда
Костянтиновича (м.Нікополь), Зербіно Дмитра Деонісовича (м.Львів),
Іващенко Інну Володимирівну
(м.Донецьк) - з ювілеєм.
Дорогі друзі! Нехай кожен день
додає Вам життєвих сил, оптимізму
та наснаги для реалізації найсміливіших планів і задумів, а добре
здоров’я та гарний настрій сприятимуть подальшій успішній праці
в ім’я розквіту рідної землі! Земних
Вам щедрот та прихильності долі,
розуміння і підтримки з боку рідних, друзів та колег! Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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