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Генеральний Секретар у справах греків зарубіжжя МЗС Греції:

«Найвищої оцінки заслуговує просвітницька
та культурна діяльність
Федерації грецьких товариств України»

Привітання Генерального Секретаря
у справах греків зарубіжжя
пана Іоанніса Хрісулакіса
з нагоди Всеукраїнського Фестивалю
грецької культури «МЕГА ЙОРТИ»

Любі друзі!
Організація Всеукраїнського Фестивалю
грецької культури «МЕГА ЙОРТИ», провідної
культурної події для греків України, що кожні два роки збирає разом греків з усіх громад
Приазов’я, є чудовою ініціативою, яка вже стала
традицією.
Грекам Приазов’я, які століттями населяють
ці землі, створюючи повсякденно грецьку культуру, є багато чого показати, і кожні два роки
«МЕГА ЙОРТИ» дозволяє продемонструвати
грецьку культурну самобутність. Високі принципи грецької самосвідомості проявляються
значною мірою через нашу народну культуру, через традиційні танці та традиційну музику, тому
дуже важливо, що ці елементи популяризуються
фестивалем «МЕГА ЙОРТИ».
В епоху сплеску нетерпимості культура насправді є найміцнішим і вічно живим осередком порозуміння між народами, і являє собою
найпотужнішу основу для побудови дружніх
зв’язків та взаєморозуміння.
Найвищої оцінки заслуговує просвітницька
та культурна діяльність Федерації грецьких товариств України, яка протягом багатьох років
підтримує та популяризує еллінізм України, що

є мостом дружби між двома народами.
Від імені всього колективу Генерального Секретаріату у справах греків зарубіжжя бажаю
Вам успіху у Ваших заходах, міцного здоров’я та
процвітання учасникам і творчої наснаги організаторам, щоб ця важлива справа зі збереження
культури продовжувалася, зміцнюючи підвали-

ни миру та розвитку, солідарності та співпраці
між народами.
З повагою
Заслужений проф.
Іоанніс ХРИСОЛАКІС,
Генеральний Секретар
у справах греків зарубіжжя.

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού

κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη προς το Πανουκρανικό Φεστιβάλ Ελληνικού
Πολιτισμού «ΜΕΓΑ ΓΙΟΡΤΗ»

Βολνοβάχα – Ντονιέτσκ – Ουκρανία
Φίλες και Φίλοι,

Η διοργάνωση του Πανουκρανικού Φεστιβάλ
Ελληνικού Πολιτισμού «ΜΕΓΑ ΓΙΟΡΤΗ», της κορυφαίας πολιτιστικής εκδήλωσης του Ελληνισμού
της Ουκρανίας, η οποία κάθε δύο χρόνια έλκει τον
Ελληνισμό από όλες τις κοινότητες της περιοχής της
Αζοφικής, αποτελεί μία εξαιρετική πρωτοβουλία και
έχει ήδη καταξιωθεί ως θεσμός.
Ο Ελληνισμός της Αζοφικής, που μετρά αιώνες
ζωηρής ελληνικής παρουσίας καθώς και δημιουργίας καθημερινού ελληνικού πολιτισμού, έχει πολλά
να αναδείξει και κάθε δύο χρόνια η «ΜΕΓΑ ΓΙΟΡΤΗ» φωτίζει την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα.
Το ήθος της ελληνικής αυτοσυνειδησίας εκφράζεται
σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον λαϊκό μας πολιτισμό, μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και την

παραδοσιακή μουσική και είναι σημαντική η ένταξη
των στοιχείων αυτών στη ΜΕΓΑ ΓΙΟΡΤΗ.
Σε μία εποχή έξαρσης της μισαλλοδοξίας ο πολιτισμός αποτελεί στην πραγματικότητα τον ισχυρότερο και διαρκώς ζώντα συνδετικό κρίκο συνεννόη-

σης μεταξύ των λαών και συνιστά το πλέον ισχυρό
έρεισμα οικοδόμησης φιλικών δεσμών και σχέσεων
αλληλοκατανόησης.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, στην Ομοσπονδία
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της, που διαχρονικά ενισχύει και αναδεικνύει τον ελληνισμό της Ουκρανίας,
που αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο λαών.
Εύχομαι και εκ μέρους όλου του προσωπικού
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας, υγεία και προκοπή στους συμμετέχοντες και καλή δύναμη στους
διοργανωτές για να συνεχίσουν το σημαντικό αυτό
έργο πολιτισμού, ισχυροποιώντας τα θεμέλια της ειρήνης και της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της
αμοιβαίας συνεργασίας των λαών
Με εκτίμηση
Ομοτ. Καθηγ. Ιωάννης Χρυσουλάκης
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
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Фестиваль



«Мега
Йорти»
–
2019:
тріумф культури греків України
«
Відомий далеко за межами Приазов’я фестиваль
грецької культури «Мега Йорти», який є візитівкою
греків України, 14 вересня гостинно приймала
прифронтова Волноваха.

І знову тепле, лагідне приазовське сонце щедро огортало своїми проміннями талановитих
учасників фестивалю. Адже «Мега Йорти» – сучасний мистецький проект, який демонструє філософію єднання двох братських народів: українського та грецького і водночас показує одвічну
красу самобутньої грецької культури.
«Мега Йорти»! Це потужні грецькі гурти, зустрічі з поетами-аматорами, письменниками,
етнографами, діячами грецького руху з Маріуполя, Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Бердянська, Мелітополя, Краматорська, Нікополя, Слов’янська,
Сартани, Старого Криму, сільських районів
Донецької області. Це неповторна арт-подія, це
крутий зразок популяризації народного мистецтва. Це хайтарма, уртапан, кубіте, турта, чакчак, чир-чир. Це незабутні знайомства та чудові
локації Волновахи…
Отже, 14 вересня, теплого вересневого дня
Волноваха загомоніла різними мовами – румейською, урумською, новогрецькою, українською,
російською, грузинською, вірменською, болгарською, бо серед гостей фестивалю були гості
із Греції, Кіпру, Грузії, а також члени Асоціації
національних меншин Донецької області «Співдружність». Бо Фестиваль «Мега Йорти» давно
вже перестав бути локально грецьким, він став
всеукраїнським, до нього долучились інші нації
та народності. І організаторам фестивалю – Федерації грецьких товариств України та Волноваській райдержадміністрації – вдалося знайти
те, що б змогло консолідувати усі народи і зблизити різних людей.
У програму святкових дійств увійшли: традиційна багатолюдна театралізована хода
представників 80 грецьких товариств України, виступи художніх колективів та окремих
виконавців, проведення традиційної національної боротьби куреш, презентація національних кухонь з дегустацією страв, величезна
виставка-ярмарок
декоративно-ужиткового
мистецтва, майстер-класи з виготовлення етнічних виробів, плетіння бісером, незвичайні
фотозони, конкурс краси та талантів «Перлина
Приазов’я».
Безперечно, родзинкою фестивалю стала театралізована хода, в основі якої була концепція
екскурсу в історію греків України. Це своєрідний перфоманс, який продемонстрував нерозривний зв’язок греків України із Кримом та Грецією. Біля трьох тисяч чоловік, більша частина
яких була вдягнена у грецькі строї, пройшла з
музиками центральною вулицею Волновахи,
демонструючи світу свою непохитну любов до
грецької культури, мови та власного коріння.
Також пройшов феєричний, неповторно колоритний Гала-концерт, особливо насичений
творчими здобутками талановитих виконавців,
щирими танками та піснями, дружніми обійма-

ми та побажаннями.
Із задоволенням за ходом фестивалю спостерігали і почесні гості, серед яких голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Кириленко, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Греція в Україні Георгіос
Пукаміссас, народні депутати України Дмитро
Лубінець та Арсеній Пушкаренко, керівництво
Волновахи, Волноваського району та Федерації
грецьких товариств України.
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Греція в Україні Георгіос Пукаміссас зізнався:
«Якби я міг, то побував би і на минулому фестивалі два роки тому. І оскільки моя каденція в
Україні закінчується, я не хотів їхати, поки не
побачу цей фестиваль. Приїхав до Маріуполя
спеціально для того, щоб попрощатися і побачити «Мега Йорти».
Мені дуже подобається це свято, і я вітаю
українську державу за те, що у неї така ліберальна політика по відношенню до національних
спільнот. Я закликаю наші грецькі товариства
підтримувати і розвивати власну культуру на
території України».
Про свої враження від великого грецького
свята на своїй сторінці у Facebook розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко:
«Волноваха приймає у себе Велике свято –
«Мега Йорти» - Всеукраїнський фестиваль
грецької культури імені Доната Патричі. Приємно вражений відданістю греків Приазов’я своїм
традиціям, вмінням наповнити їх сучасним змістом.
Цьогорічне свято – це яскрава театралізована хода, запальні концерти, виставки народних
промислів і, звичайно ж, – найрізноманітніші
страви грецької кухні.
Свято триватиме до пізнього вечора. Хто
ще не був – раджу відвідати, бо наступний Мега
Йорти відбудеться лише за два роки, у 2021-му,
приймуть його великоновосілківські греки».
Незважаючи на піднесений і святковий настрій, неможливо було забути про те, що Волноваха знаходиться зовсім поруч з лінією фронту
і тимчасово окупованими територіями Донбасу.
«На жаль, через війну не змогли приїхати громади з тимчасово непідконтрольних територій –
Донецька, Луганська, Старобешівського району,
хоча самі представники до нас добралися», – зазначила голова Федерації грецьких товариств
України Олександра Проценко-Пічаджи.
Етнограф Олександр Рибалко приїхав на
фестиваль з Києва. Він протягом багатьох років
досліджує мови греків Надазов’я.
«Рідними мовами греків Надазов’я є урумська -
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тюркського походження і румейська - грецького.
Якщо ти урум або грек, - не забувай нашу мову», розповів в інтерв’ю ЗМІ Олександр.
Слід додати, що привітання на адресу організаторів, учасників та гостей Всеукраїнського фестивалю грецької культури «Мега Йорти»
надіслали Генеральний Секретар у справах греків зарубіжжя Міністерства закордонних справ
Греції Іоанніс Хрисолакіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Грецької Республіки в Україні
Георгіос Пукаміссас, народний депутат України
Дмитро Лубінець, голова Благодійної організації
«Фонд Бумбураса» Пантелеймон Бумбурас, виконуюча обов’язки Волноваської райдержадміністрації Ольга Сидоренко, голова Волноваської
районної ради Валерій Лубінець, директор філії
Грецького Фонду культури в Одесі Софроніс
Парадісопулос, голова Волноваського районного товариства греків «Іліос» Яків Ченгарь, Генеральний консул Грецької Республіки в Одесі
Алексіос-Маріос Ліберопулос, президент Федералістського Союзу європейських національних
меншин (FUEN) Лорант Вінтце, голова Мережі
греків-депутатів органів місцевого самоврядування Європи Іоанна Захаракі.
Отже, проведення нашого фестивалю свідчить, що така сучасна форма синтезу автохтонного мистецтва з сучасним, виховних та культурно-мистецьких аспектів стимулює інтерес
людини до історії свого роду, нації, повагу до
культурних традицій пращурів, захоплення рідною мовою. Разом з тим місце проведення фестивалю щоразу дублюється у просторі фестивалю, і «Мега Йорти», як усталений бренд, набуває
значення фактору підвищення культурного статусу того місця, у якому він проходить.
Наш фестиваль демонструє, що саме такою –
єдиною і сильною, творчою та щасливою, мирною і процвітаючою – Україна і має бути в очах
світової спільноти. Бо справжнє, безкордонне,
вразливе і вражаюче мистецтво завжди об’єднує
людей!
Виконком Федерації грецьких товариств
України висловлює щиру подяку голові БО «Фонд
Бумбураса» Пантелеймону Бумбурасу та народному депутату Дмитру Лубінцю, які фінансово
підтримали наш фестиваль, а також керівництву Волноваської райдержадміністрації, керівництву Волноваської райради та м.Волновахи,
усім лідерам та активістам Волноваського районного товариства греків. Саме завдяки цим
людям вдалося організувати грандіозне грецьке
свято у Волновасі. Ми глибоко вдячні усім учасникам фестивалю: лідерам та активістам грецьких товариств України, творчим колективам
та діячам, майстрам декоративно-прикладного
мистецтва, спортсменам, усім, хто віддав часточку своєї душі і долучився до «Мега Йорти».

Прощавай «Мега Йорти» – 2019!
До зустрічі через два роки у
Великоновосілківському районі!
Вікторія ПОМАЗАН.
Фоторепортаж зі свята: стор.8-9.
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«Мега Йорти» – 2019:

враження учасників фестивалю

У Волновасі відгримів XVII фестиваль
грецької культури «Мега Йорти». Які
враження фест залишив по собі та чого
не вистачило, дізнавалися журналісти
нашої газети, які звернулися до лідерів
і активістів грецьких товариств із
двома питаннями: 1) Що вам найбільше
сподобалося на цьогорічному фестивалі?
2) Що, на Ваш погляд, треба внести у
програму наступного фесту? Учасники
фестивалю радо поділилися своїми
враженнями від заходу. Кожен з них мав
свою думку і висловлював її жваво й
переконливо.

Ніна ПЛЕЧАК - голова Еллінського Братства «Енотіта»:
Що найбільше сподобалося на цьогорічному
фестивалі? Це, в першу чергу, нестандартний
підхід до організації фестивалю грецької культури «Мега Юрти», починаючи з колони байкерів,
закінчуючи фуд-кортом на площі м.Волноваха.
На наш погляд, у програмі наступного фестивалю треба зробити акцент на культурі корінних
жителів України, а саме надазовських греків:
1) підготувати напередодні фестивалю відеозвернення з залученням відомих етнічних греків
до громадян України та етнічних греків із закликом: «НЕ ЗАБУВАТИ СВОЄ КОРІННЯ, ВІДРОДЖУВАТИ КУЛЬТУРУ ТА МОВУ!»;
2)· залучити до свята професійних музикантів з метою аранжування відомих надазовських
пісень та запису у професійній студії;
3) звернути увагу товариств, які беруть участь
у фестивалі, на якість фонограми;
4) з метою розширення формату фестивалю,
залучати більше молоді саме до організації фестивалю.
Ірина НАГАЙ – голова Бердянського міського товариства греків:
Що сподобалось? Все! Вже в котрий раз ми
були вражені масштабністю та рівнем організованості фестивалю «Мега Йорти». Волноваха
приємно вразила своєю гостинністю та зацікавленістю до фестивалю. Кількість усміхнених облич, щирих обійм та гарячих привітань на квадратний метр перевищувала всі сподівання.
Чого не вистачило особисто мені? Часу на
спілкування з колегами по національному руху,
обміну досвідом. Багатьох друзів і голів грецьких товариств бачила «на бігу» чи в колоні під
час ходи. Когось не побачила зовсім… І ще, як
на мене, концерт тривав довго. Виступи усіх колективів побачили не всі, оскільки тим, хто приїхав здалеку, потрібно було повертатися додому.
Хоча, кожен колектив хотів би, щоб його виступ
побачили та оцінили поважні гості фестивалю.
Однак це - мої суб’єктивні погляди. Можливо,
концепція фестивалю була така, щоб якнайбільше глядачів долучилися до дійства.
Велика подяка всім організаторам за титанічну працю з організації та проведення «Мега
Йорти». Можна тільки здогадуватися, скільки
зусиль, нервів, безсонних ночей було покладено
на те, щоб фестиваль пройшов на найвищому
рівні. Чекаємо на «Мега Йорти» - 2021. ‘Ολα καλά
και πάντα καλά!
Андрей ХАЛАБУЗАРЬ – председатель поселкового общества греков «Великий Янисоль»:
Больше всего понравилась открытость людей, праздничное настроение, детская площадка, то, что борьбу можно было наблюдать не на
солнце, а в тени. Но следует отметить, что было
ужасное покрытие самого поля и подойти было
невозможно.
На мой взгляд, на будущее нужно вести в
программу онлайн показ борьбы на большом
экране. Нужно также предусмотреть небольшую концертную площадку, где все желающие
музыкальные коллективы после прохода в колоне могли бы продемонстрировать свой талант,
песни и танцы, а не делать это за павильонами и
возле автобусов, как это было в этом году.

Алексей МАЛЬЦЕВ - председатель Мелитопольского общества греков:
Уже далеко не первый раз мы принимаем
участие в фестивале «Мега Йорты». И каждый
раз это - праздник, который заставляет сердце
содрогнуться от эмоционального погружения
в культуру наших предков. Очень здорово, что
у нас есть возможность проводить такие мероприятия и показывать нашим детям то, что они
должны помнить, знать и не забывать.
Что касается Мелитопольского общества греков, то я окончательно и однозначно в этот раз
убедился, что нужно приезжать хотя бы на два
дня, чтобы спокойно увидеть все, что происходит в день Большого праздника. К сожалению, у
нас так обычно получается, что мы приезжаем,
выступаем на гала-концерте и тут же собираемся уезжать, потому что в среднем дорога у нас
занимает 4-5 часов в одном направлении. Итого
получается около суток в пути (на ногах или в
транспорте). Это очень утомительно, а хочется и
праздник почувствовать.
Мне кажется, очень удачной была бы идея о
предоставлении какого-то места с палатками,
столами и лавками, где все коллективы и участники фестиваля могли бы присесть и банально
перекусить тем, что они взяли с собой. А без такого подхода это происходило в автобусах, на
ступеньках или на обочине дороги. Думаю, если
всех их собрать в таком месте, то это, во-первых,
будет и правильнее с точки зрения санитарии
и, во-вторых, общение и знакомство членов
разных коллективов благоприятно скажется на
дальнейшем их сотрудничестве.
В этот раз на достаточно высоком уровне
была организована фото и видеофиксация происходящего мероприятия. Однако в качестве
перспективных направлений хочется отметить
возможность ведения онлайн трансляции и что
более важно - необходима предварительная широкая рекламная кампания предстоящей трансляции, чтобы люди, имеющие отношение к
греческому миру, даже из других стран могли бы
посмотреть на наш праздник.
Однозначно позитивным моментом в плане
организации стало то, что часть материалов, а
именно порядок построения делегаций в колонне, был заранее разослан по электронной почте,
и не нужно было бегать искать в списке, где и за
кем мы должны располагаться. Просто открыл
в смартфоне список и тут же определился - вот
нам нужно стоять там-то и там-то.
Прощай «Мега Йорты - 2019»! В общем и целом - все было хорошо, и мы с нетерпением будем ждать «Мега Йорты» - 2021.
Олександр РИБАЛКО - етнодокументаліст,
перекладач (м.Київ):
Що найбільше сподобалося на цьогорічному
фестивалі? Це, по-перше, можливість побачитися з давніми друзями і знайти нових, поділитися
новинами, ідеями. Це нібито зустріч з великою
родиною, на яку дуже довго чекаєш. По-друге, це
уважне, дбайливе ставлення до учасників (при-
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наймні тих, хто їде здалека) з боку організаторів.
На мій погляд, готуючи програму наступного
фестивалю, бажано було б звернути увагу на деякі аспекти, а саме:
1) Назва: Слово «Йорти» – це новогрецькою?
Було румейською «Юрты», а стало новогрецьке
«Йорти»? Можливо, доцільним є зробити назву
тримовною
(урумсько-румейсько-новогрецькою)? Це б свідчило про уважне ставлення і
повагу до всіх найбільш поширених мов греків
Надазов'я і всієї України. Шкода позбавляти захід місцевого мовного колориту…
2) Час проведення. Починати рано-вранці і
закінчувати основну частину в обід є дивним.
Люди їдуть здалека, хочуть поспілкуватися між
собою, відвідати намети і виставку, подивитися концерт і куреш, поїсти, попити. Але не
встигають. Тому змушені обирати: чи дивитися концерт, чи відвідувати намети учасників і
спілкуватися... Пропоную запозичити досвід
інших подібних фестивалів, наприклад Собору болгар України, який проходить приблизно
так: зранку збираються гості, відвідують намети,
зустрічають друзів і знайомих, купують сувеніри, куштують місцеві традиційні страви; десь
в обід починається хода учасників, після якої
починається концерт. По завершені офіційної
концертної програми на сцену виходять музики, які ще годину-дві грають народну музику
(живу), а народ може танцювати. (Бо хочеться не
лише дивитися, але й самім брати участь. Саме
за цим люди долають далекі відстані. Споглядати
на сцену кілька годин під сонцем без руху важко.) Пізно ввечері все закінчується. Всі встигли
і побачитися, і наїстися, і накупити сувенірів/
книжок тощо, і подивитися концерт, і самім потанцювати, а вже потім розійтися-роз'їхатися по
домівках, своїх селах і містах.
3) Концерт. Майже суцільне використання
фонограми є дуже несимпатичним. Слухати записи на компакт-дисках чи «флешках» можна
і вдома. Якщо витрачаєш багато часу і грошей,
щоб доїхати на фестиваль, то дуже хочеться
якісного звуку. Це спонукатиме і самих виконавців до професійного розвитку, а не ставитиме
їх в обмежені рамки наявної в них фонограми.
Через використання фонограм на сцені під час
концерту соромно рекламувати цей фестиваль
і запрошувати на нього друзів. Також хочеться
більше фольклору саме наших греків. А дитячі
виступи під українську музику не дуже цікаво...
4) Оформлення. Хочеться бачити більше
орнаментів наших греків, використання фраз
нашими мовами (урумською і румейською), а не
лише новогрецькою і українською.
5) Хода. Як позбутися штучності, пластикових квітів, тунік, картонних корон тощо?… На
останньому фестивалі не було жодної дівчини
або жінки у перифтарі. На конкурсі краси у номінації «костюм» не було жодного костюму надазовської грекині….
Отже, змінити розклад проведення, більше
справжнього, менше штучного.
Закінчення стор. 4
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«Мега Йорти» – 2019:

враження учасників фестивалю

Ольга ПАРТАКЕЛА - голова ГО «АГІ «ФІЛОС»:
«Мега Йорти» 2019 року мене просто зачарував
своєю масштабністю, грандіозністю, змістовним
наповненням і чіткою організацією заходів та доступністю для всіх верств населення.
Відбулося величне свято грецької культури, яке
стало центром єднання культур багатонаціонального населення України, участь в якому є поважною і почесною для представників інших національних організацій.
Мені сподобалося, що цьогорічна програма
фесту передбачала задоволення інтересів усіх його
учасників та гостей. Вони мали можливість взяти
участь у театралізованій ході грецьких товариств
України, ознайомитися із національними видами
мистецтва, спортивною боротьбою куреш, стравами грецької кухні, відпочити та помилуватися
краєвидами Волновахи. Народні майстрині виставок грецької кухні пригощали гостей фестивалю
традиційними національними стравами: шумуш,
кубіте, чир-чир та іншими. А ще на фесті були радісні зустрічі, танці, пісні з друзями, розваги для
дітей, родин та багато іншого, а також спортивні
змагання з перетягування канату та національної
грецької боротьби куреш.
Взагалі, на фесті панували піднесений святковий настрій, порозуміння та дружба! Люди пізнавали культуру, гостинність грецького населення

Надазов’я, спілкувалися, відпочивали, організовували цілі фотосесії.
Фестиваль пройшов з великим успіхом, а його
тепле, сонячне відлуння, зігріте любов’ю сердець
гостинного грецького народу, ще довго буде панувати в наших душах, наповнюючи їх гордістю за
наш народ, радістю та щастям!
Зазначу, що для АГІ «ФІЛОС», яка об’єднує людей з інвалідністю грецької національності, участь
у такому грандіозному всеукраїнському заході
грецької культури як «Мега Йорти» є поважною і
надто важливою. Фестиваль такого високого рівня
надає можливість нашим майстрам і майстриням
декоративно-ужиткового мистецтва не тільки продемонструвати свої роботи на виставках, ділитися
досвідом, а й сприяє реалізації творчого потенціалу та розвитку талантів, формуванню позитивного
іміджу людей з інвалідністю.
Разом з членами нашої організації, я пишаюся
своєю приналежністю до грецької спільноти, пишаюся нашим талановитим грецьким народом та
участю у «Мега Йорти». Висловлюю глибоку подяку голові ФГТУ Олександрі Іванівні ПроценкоПічаджи, оргкомітету фестивалю за високу організацію цього грандіозного свята душі та серця –
«Мега Йорти». Зичу всім щастя, здоров’я, нових
звершень, успіхів і перемог на шляху розвитку національного грецького руху. Бажаю фестивалю
набути офіційного статусу міжнародного, бо практично, на мій погляд, він його вже давно набув! До
зустрічі, «Мега Йорти» - 2021!
ОО «Харьковское городское общество греков
«Гелиос»:
Нам, грекам Харькова, понравилось все! Организация мероприятия (всё удобно и понятно),
театрализованное шествие, выступления коллективов (особенно танцевальных), фотозоны, кухня,
куреш. Было очень приятно и радостно встретить
знакомых из других греческих обществ и познакомиться с новыми людьми.
Понравилось, что в празднике принимают
участие не только греки, но и украинцы, армянская община и представители других националь-

ностей. А также то, что приезжают на фестиваль
люди разных возрастов.
Нас вдохновляет, что фестиваль презентует
всё разнообразие народных традиций и обычаев,
прикладного искусства, национальной кухни,
уникальное устное нематериальные наследие греков Украины. Прекрасная атмосфера праздника
объединяет и даёт чувство сопричастности к единому делу сохранения и развития наследия наших
предков.
В качестве пожелания, хотелось бы, чтобы дискотека была тематическая, то есть греческая и
украинская.
Надія ЄВКАРПІДІ - голова Західно-Українського грецького національно-культурного товариства імені К.Корніактоса (м.Львів):
ЗУГНКТ ім.К.Корніактоса висловлює щиру
подяку Федерації грецьких товариств України
за запрошення на чудовий захід - свято грецької
культури «Мега Йорти». Урочистий концерт із запальними грецькими танцями, співами та іншими
художніми номерами сприяв зміцненню культурних зв’язків між Україною та Грецією.
Ми отримали велике задоволення від чудово
організованого заходу. Це великий успіх для всіх
учасників, задіяних у цьому святі.
Бажаємо нашій Федерації нових успіхів, процвітання, міцного здоров’я та мирного неба.
Прес-служба ФГТУ.

«Мега Йорты»

МАСТЕРСТВО,
СИЛА И ЛОВКОСТЬ НА

Традиционно на празднике «Мега Йорты» проводятся соревнования сильнейших спортсменов,
как профессионалов, так и любителей, по двум
видам – греческая народная борьба куреш и перетягивание каната.
Перед турниром по курешу лучшим спортивным коллективам греческих обществ ФГОУ были
вручены дипломы и кубки за успешные выступления в Спортивных Играх Федерации – «Эллиниада-2019». За первое место награду получили
спортсмены Никольского районного общества
греков (председатель – С.С.Шамли, ответственный
за спортивную работу – В.Ф.Ходжайса), второе
место у Волновахского районного общества греков «Илиос» (председатель – Я.Г.Ченгарь, ответственный за спортивную работу – А.Н.Томченко),
на третьей позиции оказался коллектив Мангушского районного общества греков (председатель –

Н.М.Тосхопаран, ответственный за спортивную
работу – В.И.Аврамов).
После награждения лауреатов «Эллиниады» начались поединки борцов-курешистов. Все участники турнира были распределены по весовым категориям, так называемым «кругам». Всего было четыре
«круга». До 70 кг, до 85 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.
В каждом «круге» победителя ждал традиционный,
испокон веков почётный приз – живой баран. А
особо техничные и сильные курешисты от спонсоров, да и от зрителей, получали к завоеванной награде ещё и «финансовые бонусы» в эквиваленте
нескольких тысяч гривень.
Многочисленные любители народной борьбы
с огромным интересом наблюдали за поединками
атлетов, постоянно награждая громкими овациями
каждый удачно выполненный приём.
В конечном итоге победителями, согласно весовых категорий, стали: в первом «круге» - кандидат в
мастера спорта Украины по дзюдо Алексей Чертыл
(с.Кальчик, Никольского района), во втором «круге» мастер спорта Украины по дзюдо Михаил Шишин
из г. Мариуполя, в третьем «круге» Ринат Казинян
(г.Волноваха) и в четвертом «круге» мастер спорта
Украины по борьбе самбо и дзюдо Александр Миндыла (пгт Сартана).
К тому же, как самый сильный и титулованный
участник турнира, борец из Сартаны дополнительно к традиционному призу стал обладателем специального приза, учрежденного Волновахской военно-гражданской администрацией.
Так называемый приз «зрительских симпатий» получил юный и перспективный борец из
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с.Малоянисоль Никольского района Артем Караджинов.
Уверенно, профессионально и объективно провела соревнования судейская коллегия в составе:
главный судья, заслуженный мастер спорта Украины по дзюдо, трехкратный победитель первенств
Мира среди ветеранов Николай Домонтович
(с.Касьяновка Никольского района), судья – Георгий Хаджинов (с.Рыбинское Волновахского района), Анатолий Томченко (г.Волноваха), Сергей Поддубный (п. Донское Волновахского района) и Павел
Губский (с.Прохоровка Волновахского района).
В соревнованиях по перетягиванию каната
(главный судья – Олег Кривцов, г. Волноваха) принимать участие заявились четыре команды.
Хозяева праздника, волновахцы, выставили
две команды, кроме них в состязаниях участвовали силачи из с. Бугас и из с.Солнечное (бывшее
с.Красновка).
Вышло так, что за почетный приз соревновались только представители Волновахского района.
Все поединки «канатчиков» прошли в упорной
и бескомпромиссной борьбе. А победу и приз в
1000 грн. завоевала дружная и опытная команда из
села Солнечное.
Закончился спортивный праздник уже под вечер. Зрители ещё долго не расходились, окружали
победителей, обнимали, жали руки, поздравляли
с победой, а некоторые даже фотографировались.
В общем, все остались довольны. А это главное
в спорте, где основой девиз – «Мир и Дружба».
Зав. отделом спорта исполкома ФГОУ
Илья ПАПУ.
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НАШІ УЧНІ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ
МІЖНАРОДНОЇ ОЛІМПІАДИ
З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ!

З 5 по 7 вересня 2019 року у місті Бухарест (Румунія) відбулась VI Міжнародна
олімпіада з новогрецької мови та культури, яку проводило Об’єднання греків Румунії у співпраці з Міністерством освіти і
науки Румунії.

Іван Кокташ (спеціалізована школа № 8 ім. Героя України
В. Бойка смт Сартана) зайняв ІІ
місце та Дар’я Лугова (спеціалізована школа № 46 смт Старий
Крим) посіла ІІІ місце.
Вітаємо наших переможців, які достойно представили
Україну на міжнародній олімпіаді! Θερμά συγχαρητήρια και εις
ανώτερα!
Прес-служба ФГТУ.

За звання кращих знавців новогрецької
мови змагались дев’яносто учнів з тринадцяти
країн!
Серед п’яти учасників, які були запрошені із
України, двоє стали переможцями Олімпіади:

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ІЗ НОВИМИ ПІДРУЧНИКАМИ!
Побачили світ підручник з новогрецької мови
та робочий зошит для 2 класу (їх авторами виступили вчителі новогрецької мови спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням новогрецької
мови №46 смт Старий Крим: Тетяна Кіор, Віра
Нікішова та Олександра Пирог), підручник з новогрецької мови та робочий зошит для 6 класу
(автором є завідувачка відділу освіти виконкому Федерації грецьких товариств України Олена
Добра) та підручник з новогрецької мови для 11
класу (його авторами стали завідувачка відділу
освіти виконкому Федерації грецьких товариств
України Олена Добра, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету Наталія
Воєвутко, кандидат педагогічних наук, завідувач
підсекції новогрецької мови, доцент кафедри
міжнародних відносин Інституту соціальних
наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Оксана Сніговська та старший
викладач кафедри міжнародних відносин, викладач новогрецької мови Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Андрій
Малахіті). Дані навчальні посібники були видані
у Чернівцях видавництвом «Букрек».
Підручники для 2 та 6 класів супроводжуються робочим зошитом, вправи якого розташовані
відповідно до тем підручника та спрямовані на
відпрацювання поданого в ньому лексичного і
граматичного матеріалу.
Слід зазначити, що створення підручників –
це не лише фінансування, це підготовка конкурсів, підбір авторів та дизайну, виготовлення
макету книги тощо. Тому найкращі вітання усім,
хто провів дійсно титанічну роботу по створенню даних навчальних посібників.
Прес-служба ФГТУ.
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РЕКТОРУ МДУ
КОСТЯНТИНУ
БАЛАБАНОВУ –
У 1997 році американський журнал «Time»
визнав його одним із восьми найвидатніших
греків зарубіжжя, які здобули світове визнання своєю діяльністю в галузі освіти, культури та економіки.
4 жовтня свій 70-річний ювілей відзначає
Костянтин Балабанов – потомствений педагог, авторитетний науковець, талановитий
дипломат, людина настільки ж працьовита,
наскільки і віддана справі.

70 років!

Юбилей





ТРОХИ ІСТОРІЇ
Він народився 4 жовтня 1949 року в селі Малоянисоль у родині вчителів. Батько Василь Васильович був директором Малоянисольської середньої школи, яка зараз носить його ім’я. Матір
Раїса Амвросіївна понад півстоліття працювала
вчителем початкових класів.
У 1970 році Костянтин Балабанов закінчив
Донецький державний університет (ДонДУ) і
розпочав трудову діяльність учителем історії
в селі Кременівка Володарського району Донецької області.
В систему вищої освіти Костянтин Балабанов
прийшов у 1982 році. Працював асистентом,
старшим викладачем, доцентом Донецького державного університету. У 1984 році достроково
захистив кандидатську дисертацію, отримавши
науковий ступінь кандидата історичних наук.
Далі була докторантура Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, закінчивши яку, в 1992 році Костянтин Балабанов
приймає пропозицію очолити гуманітарний коледж при Донецькому державному університеті.

ОСВІТНІЙ ПЕРЕВОРОТ
У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ
Гуманітарний коледж був створений у 1991
році з ініціативи ДонДУ, Маріупольської міської

Під час зустрічі з Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом
мають ступінь кандидата наук, пліч-о-пліч з
новим керівником рушають у велике плавання.
Ніхто достеменно не знає, що чекає попереду,
та душевна міць, оптимізм і рішуча принципова
позиція Костянтина Васильовича дивовижним
чином впливають на працездатність його колег.
У 1993 році на місці коледжу з’являється Маріупольський гуманітарний інститут Донецького державного університету, а його першим рек-

ГРЕЦІЯ ВІДКРИЛА ШЛЯХ
ДО ЄВРОПИ
Міжнародна діяльність, яка стане візитною
карткою вишу, розпочинається встановленням
зв’язків з Грецією. Цей вибір був обумовлений
очевидними причинами – молодий заклад освіти потребував усебічної підтримки у здійсненні
важливої місії – відродження та розвитку еллінізму в Україні.
Перший досвід співпраці із закордонними
державними установами, науково-освітніми закладами та громадськими організаціями був
успішним і продемонстрував великий інтерес до
роботи Маріупольського гуманітарного інституту з боку зарубіжних партнерів.
У 1997 році Маріупольський гуманітарний
інститут відвідує Президент Греції Константінос
Стефанопулос. Це був унікальний випадок, коли
президент іноземної держави відвідав заклад вищої освіти Донецької області. Константінос Стефанопулос стає першим Почесним професором
МГІ, а його візит стає визначною подією в історії
інституту.
Костянтин Балабанов високо цінує багаторічні дружні відносини з Грецькою Республікою
і наголошує, що саме батьківщина еллінів відкрила МГІ шлях до Європи.


бутніх фахівців, а також активізації міжнародної
співпраці університету. Підтримує ректор і ключові принципи Болонського процесу: студентська молодь має бути мобільною, а навчання має
тривати все життя.
На сьогодні Маріупольський державний університет реалізує понад 100 угод про міжнародну співпрацю із закладами вищої освіти, посольствами, меріями та іншими структурами іноземних держав.
За підтримки зарубіжних партнерів у МДУ
успішно працюють Інформаційний центр ЄС,
Представництво Європейської організації публічного права, Маріупольський інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», Центр
Балто-Чорноморських регіональних студій,
Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень, Центр ґендерних досліджень і освіти ПРООН, італійський і польський
культурні центри. Високий рівень наукових досліджень забезпечує бібліотека елліністичних
студій імені Костянтиноса Левендіса, яка містить понад 18 тисяч найменувань довідкової, навчальної, наукової та художньої літератури новогрецькою, англійською, німецькою та іншими
мовами.
МДУ по праву вважається центром народної
дипломатії. Це єдиний університет на Донеччині, який приймав трьох президентів зарубіжних
країн: президентів Грецької Республіки Константиноса Стефанопулоса і Каролоса Папуляса,
президента Республіки Кіпр Дімітріса Хрістофіаса. Усі вони є почесними професорами Маріупольського державного університету.
Лише за останні три роки університет відвідали більше 100 зарубіжних делегацій. Високий
рівень міжнародного співробітництва МДУ відзначили Єврокомісар Йоганнес Ган, керівники
міністерств закордонних справ Греції, Швейцарії
та Литви, посли США, Японії та більшості країнчленів ЄС.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Костянтина Балабанова знають передусім як
ректора Маріупольського державного університету і Почесного Генерального консула Республіки Кіпр у Маріуполі. Проте він є також членомкореспондентом Національної академії педагогічних наук України, Філологічного товариства
«Парнас» (Греція) та Пелоританської академії

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
І ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ

Вручення диплому Почесного професора МДУ
директору Фонду «Анастасіос Г. Левендіс», професору Хараламбосу Бакірдзісу
ради і Маріупольського товариства греків. Основною метою навчального закладу була підготовка кадрів української інтелігенції, які працюватимуть в умовах демократії та свободи.
Минуло понад чверть століття, а на згадку і
досі приходять цифри, назавжди закарбовані у
пам’яті ректора: 12 викладачів і 102 студенти.
Так виглядає підпорядкований йому колектив у
1992 році. 12 викладачів, серед яких лише троє

тором стає Костянтин Балабанов.
У 1995 році він захищає докторську дисертацію і стає першим доктором політичних наук
на Донеччині. Його наукові напрацювання базуються на особистому досвіді керівництва закладом вищої освіти. Автор унікальної моделі
міжнародної співпраці, реалізованої у межах інституту, він доводить її ефективність щоденною
невтомною та результативною працею.
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У 2004 році МГІ отримує статус університету, подолавши складну процедуру перевірки на
відповідність високим освітнім стандартам. Історичній події передувало десятиліття напруженої, цілеспрямованої та ефективної роботи усього колективу – роботи на всіх фронтах, зокрема
у напрямку розвитку наукового, кадрового, матеріально-технічного потенціалу університету.
Цього ж року Костянтин Балабанов відвідує найстаріший університет у Європі – Болонський, де підписує Велику Хартію університетів,
до речі, одним з перших серед очільників українських закладів вищої освіти. Він вбачає в цьому документі своєрідну перепустку до європейської науково-освітньої спільноти і прекрасно
розуміє, що запровадження Болонської системи
сприятиме підвищенню якості підготовки май-

Святкування Всесвітнього
(Італія), членом Ради директорів Європейської
організації публічного права і наукового комітету Академії інститутів та культур (Греція), а
також єдиним вченим з України, якому присвоєно звання почесного доктора провідних вишів
Грецької Республіки – Янінського університету і
Фракійського університету імені Демокрита.
Костянтин Балабанов є визнаним фахівцем з

Юбилей



Під час зустрічі з Президентом Грецької Республіки,
професором Прокопісом Павлопулосом (Греція)
питань міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної інтеграції, автором понад 300
наукових праць, виданих в Україні, Австралії,
Греції, Італії, Польщі, на Кіпрі, керівником наукової школи з теорії міждержавного та регіонального співробітництва.
Вже багато років Костянтин Васильович входить до складу виконкому Маріупольської міської ради.
Професійна і громадська діяльність Костянтина Балабанова є прикладом невтомного служіння
ідеалам просвітництва і відзначена високими державними нагородами України і зарубіжних держав. Серед них низка орденів: Ярослава Мудрого
V ступеню, «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, «Честь»
(Грецька Республіка), «Зірка італійської солідарності» і «Зірка Італії» (Італійська Республіка). Також ювіляр має звання «Заслужений працівник
освіти України», почесний міжнародний титул
«Посланець еллінізму», є почесним громадянином м. Асклепіон (Греція), м. Маріуполь, Нікольського району і с. Малоянисоль.

уполі, доктора політичних наук, професора,
член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника освіти України, член-кореспондента академічного Філологічного товариства «Парнас»
(Греція) та Пелоританської академії (Італія),
нашого великого друга та брата – із 70-річним
ювілеєм.
Непересічна особистість, справжній Лідер,
висококваліфікований, ініціативний, прогресивний організатор і керівник, який по праву може
пишатися набутим досвідом, інтелектуальним
потенціалом, життєвими успіхами та професійними досягненнями, - це все про Вас.
Вас поважають і шанують колеги та студенти, друзі по національному руху як людину, яка
завжди налаштована на перемогу, є взірцем сумлінної та результативної праці, безмежної відданості науці та своєму народові.
Завдяки Вашому професіоналізму та невтомній праці Маріупольський державний університет є одним із найпотужніших вищих навчальних закладів Східної України.
Ми безмежно горді, що маємо можливість спілкуватися,
співпрацювати, дружити із таким блискучим керівником, досвідченим фахівцем, мудрим і
розсудливим другом.
Приазовська земля завжди
була багатою на людей, чиїми
натхненням, мудрістю та виваженістю рішень будується підґрунтя для подальшого розвитку та процвітання усієї України. Кожна людина неповторна,
але особливими щедротами –
гострим розумом та багатьма
визначними талантами наділені лише вибрані. Серед них і
Ви, адже це доведено всім Вашим життям знаної і шанованої
постаті не лише в українському
науковому просторі, а й у світовій науці.
Грекам України справді пощастило мати Вас - досвідченого
професіонала і відданого сина!
Тож, у цей святковий для Вас
день разом із традиційними побажаннями здоров’я, щастя, достатку та родинних гараздів бажаємо Вам ще довгі роки мати
добру наснагу черпати сили в
служінні України.
Нехай сповнене буде Ваше
дня вишиванки із колегами та студентами
життя благодатним натхненням
та новими звершеннями на блаΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
го нашої держави та майбутнього.
Дорогий Костянтине Васильовичу! Від імені
Ради Федерації грецьких товариств України
щиро вітаємо Вас - ректора Маріупольського державного університету, Почесного Генерального консула Республіки Кіпр у Марі-
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Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
голова Федерації
грецьких товариств України.
У статті використані матеріали
прес-служби МДУ.

 

Фестиваль

 

«Мега Йорти» – 2019
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Вести из обществ



«ПАМ’ЯТЬ ПРЕДКІВ»

15 вересня у селі Іванове (історична назва
Малий Буялик) пройшов цікавий захід «Пам’ять
предків». В цей день сюди з’їхалися вихідці з нашого села, які на даний час не проживають тут,
але які шанують пам’ять своїх предків. І, звичайно, односельці із задоволенням прийшли, щоб
зустрітися зі своїми близькими, знайомими, однокласниками.
В першу чергу, на знак вдячності було покладено квіти до пам’ятників першопоселенцям,
загиблим воїнам, до пам’ятного знака жертвам
Голодомору, до меморіальної дошки Буяклу С.Г.
та до куточка пам’яті загиблим землякам в зоні

АТО.
Всіх зі святом привітав один із
засновників земляцтва «Малий Буялик» Д.М.Бахчеван. З привітаннями
та словами подяки до всіх присутніх звернувся почесний гість Генеральний консул Греції в Одесі Алексіос-Маріос Ліберопулос.
З концертними номерами виступили учасниці танцювального колективу «Мрія» Іванівського НВК
(кер. С.Шевцова).
Згадали
і
знаменну подію 50-річної
давності, коли
футболісти із
тодішнього
Свердлово стали чемпіонами
району. І цим
гравцям вручили пам’ятні
футболки та почесні грамоти.
Після офіційної програми всіх присутніх запросили на святковий обід, де
можна було поспілкуватися
один з одним. А завершилося свято футбольним матчем між командою Іванове
та м.Одеса. Але головне це
те, що в цей день говорилося про взаємозв’язок між

поколіннями, між людьми різних національностей, про те, що у нас у всіх повинно бути спільне
майбутнє, де поважають і цінують кожну людину, незважаючи на походження, і що всі ми працюємо на благо нашого села, нашої громади.
Дякуємо всім, хто готував, брав участь у цьому заході, і ми впевнені, що і в майбутньому він
стане ще більш масовим і цікавішим.
Марія Йосипівна НАГАЛКО,
Олена Іллівна КОВАНДА,
Олександр Петрович КОЛМАКАН.

ЭФХАРИСТО, ВСЕУКРАИНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МЫ — УКРАИНСКИЕ!»
творческие коллективы из
Старого Крыма, Волновахи,
Бердянска, Мелитополя и
Запорожья.

В Приморске состоялся ХХ Всеукраинский
фестиваль национальных сообществ «Мы –
украинские – We are Ukrainian», который после
шестилетнего перерыва возродился в новом
формате.
В фестивале приняли участие более 500
участников, 35 художественных коллективов
национальных меньшинств, которые прибыли
из Запорожской, Донецкой, Одесской и других
областей.
Изюминкой фестиваля стали греческие

На этом фестивале греки
Запорожья были представлены греческим
обществом
«Гелиос».
Под аплодисменты зрителей
сцену
заполнил хор е ог р а фи ч е ский ансамбль
« Ге л и о с »
(Солнце) с танцем «Сиртаки». Необыкновенно яркие «солнечные»
костюмы, молодые участники,
профессиональное исполнение —
все это обеспечило успех нашему
ансамблю. Коллектив долго шёл к
этому. Репетиции, настойчивость
каждого участника, большое желание передать в танце любовь
к своим корням, к эллинизму не
пропали зря. Ответом на их старания было то,
что с первых аккордов участники фестиваля
в различных национальных костюмах и зрители вдруг образовали круг, — и вся площадь города
Приморска танцевала «Сиртаки»!
Впервые флэш-моб на этой площади! Мы ощущали гордость, благодарность и, главное, поняли что
танец «Сиртаки» объединил всех в
одну семью, стал родным для всех
национальностей.
Участники ансамбля: Никита
Павлишин, Яна Острогляд, Виктория Острогляд, Екатерина Гаврилова, Ангелина Семик, Александра
Толстенкова, Маргарита Работа.
Особую благодарность наше греческое общество выражает Анне
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Николаевне Кирейко-Ишмамедовой, Руководителю, Хареографу, Человеку большой души! Её знает
Украина, Европа как Мастера народного танца...
Она влюбилась в греческие мелодии и согласилась
нам помочь по-волонтерски, безвозмездно. В своем тесном графике нашла для нашего общества
время. Благодарим! Эфхаристо, Анна Николаевна!

Выступили и наши вокалисты — Лилия Николайчук с песней «Опа-опа», с очень интересной «подтанцовкой» и Марина Канарейкина с
песней «Σάββατο». Этих исполнительниц уже
знает публика и встречает очень тепло. Девушки обладают хорошими голосами, артистизмом,
красивой греческой внешностью. Регулярно занимается с ними преподаватель вокала Светлана Леонидовна Дружко, влюблённая в эллинизм,
энергичная и музыкальная.
Спасибо, фестиваль, за возможность «себя
показать». Общество «Гелиос» было отмечено
дипломами фестиваля. Главное — нас заметили,
оценили наше желание работать, развивать эллинизм в Запорожье.
Хронья пола, фестиваль!
Светлана КОВАЛЕНКО,
председатель Запорожского
греческого общества «Гелиос».
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ПРО МОВИ НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ
Так склалося історично ще у Криму, де
надазовські (колишні кримські) греки
сформувалися як етноконфесійна
спільнота, що вони діляться на
тюркофонів, тобто тюркомовних,
і еллінофонів, тобто грекомовних,
і їхніми рідними мовами є урумська
(тюркського походження) і румейська
(має грецьку основу).

РУМЕЙСЬКА МОВА
Назва
Румейська мова («румеку глоса») є рідною
для надазовських греків-еллінофонів (румеїв).
Її назва походить від грецького слова «ρωμαίος»
(«ромеос»), тобто «римлянин», бо так називали
себе підданці Східної Римської (Візантійської)
імперії, яка простягалася аж до Криму.
Словниковий склад
Румейська мова сполучає в собі елементи,
успадковані від грецької мови візантійської
доби, запозичення з кримськотатарської мови і
димотики (сучасної народної розмовної форми
грецької мови), а також численні українізми і
росіянизми.
Літературна мова і діалекти
Румеї мають досить багатий фольклор. У
1920-х роках у них з’явилася своя писемна
література. Єдиної внормованої літературної
румейської мови не існує.
За однією з класифікацій румейська мова
має шість діалектів. Вони розподіляються по
населених пунктах (включно з їхніми виселками)
таким чином:
1) Урзуф, Ялта;
2) �������������������������������������
Стила��������������������������������
, Велика �����������������������
Новосілка��������������
, Константинополь;
3) Велика Каракуба (нині Роздольне), Нова
Каракуба (нині Червона Поляна), Бугас;
4) Сартана, Чермалик, Македонівка;
5) Чердакли (нині Кременівка), Малоянисоль,
Новоянісоль;
6) Анадоль, яке на відміну від усіх інших
грецьких сел���������������������������������
������������������������������������
Надазов`я�����������������������
��������������������������������
, заснованих переселенцями з Криму, було засновано вихідцями з Анатолії (сучасна територія Туреччини).
Алфавіт
Грецький народ з давніх-давен користується
власним алфавітом. Але у XIX сторіччі румейські
поети записували свої твори за допомогою літер
російського алфавіту, доповнивши їх грецькими
літерами.
У 1920-х роках було створено спрощену абетку
на основі грецького алфавіту. Вже у 1930-х роках
ця абетка припинила своє функціонування через
політичні репресії.
На початку 1970-х років стараннями
київського мовознавця Андрія Білецького
було застосовано кириличний алфавіт, яким
надазовські румеї послуговуються і понині.
Першу спробу надрукувати поезії румейською
мовою таким алфавітом було зроблено у
збірнику, виданому Київським університетом
1973 року.
Сучасний румейський алфавіт
на основі кирилиці
(запроваджений професором Андрієм Білецьким)
А а Б б В в Г г Гк гк Д д Дъ дъ E е Ж ж
Дж дж З з Дз дз И и Й й К к Л л М м Н н
О о П п Р р С с Т т Тъ тъ У у Ф ф Х х Ц
ц Чч Шш Ыы Ээ Юю Яя Ьь
-------------------------------------Гг
– як українське «г»
Гк гк – як українське «ґ»
Дъ дъ – як дзвінке англійське «th» (як у слові
«that»)
И и – як українське «і»
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ПРО МОВИ НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ
Пропонований урумський алфавіт:

Тт

– як українське «т»; або
– як середнє між «ть» і «кь» перед «е»,
«и», «ю», «я» і «ь»
Тъ тъ – як глухе англійське «th» (як у слові
«thin»)
Ы ы – як українське «и»

-------------------------------------Правопис
Базується на фонетичному принципі: пишіть
так, як чуєте. В цілому це збігається з правилами
правопису сучасної новогрецької мови.
Апостроф ставиться: 1) при випадінні «а»,
«у» в артиклях «та», «ту» – т’ алга («коні»), т’ хора
(«село»)�����������������������������������������
; 2) при випадінні «и» в заперечній частці «ти» перед голосним – мис т’ ефхам («ми не
втекли»).
***
Дана орфографія не є ідеальною. В будьякому разі вона не може відтворити особливості
вимови всіх румейських діалектів.
При написанні даного матеріалу використано
зі скороченнями, змінами і доповненнями статті
київського мовознавця професора Андрія
Білецького (1911 – 1995 рр.)
--------------------------------------

УРУМСЬКА МОВА

(кипчацький діалект) (огузький діалект)
Назва
Урумська мова («урум тыли» або «урум
дыли»�����������������������������������������
) є рідною для надазовських греків-������
тюркофонів (урумів). Її назва походить від слова «рум,
урум», що є тюркизованою формою грецького
слова «ρωμαίος» («ромеос»), тобто «римлянин»,
бо так називали себе підданці Східної Римської
(Візантійської) імперії, яка простягалася аж до
Криму.
Словниковий склад
Урумська мова має тюркське походження.
Її
основу
складають
кримськотатарські
говори. Урумська мова відрізняється від
кримськотатарської
наявністю
істотного
грецького впливу. Також до її складу увійшли
українізми і росіянізми.
Літературна мова та діалекти
До початку XIX ст. урумська мова виконувала
офіційну функцію у регіоні й була мовою
спілкування між обома повними групами
надазовських греків: урумами і румеями��������
. Збереглися давні писемні пам’ятки церковно-релігійного, навчального і ділового характеру, багатий
урумський фольклор.
Писемна література в урумів з’явилася лише
у другій половині XX сторіччя. Втім, єдиної
внормованої літературної урумської мови не
існує.
Науковці виокремлюють в урумській мові
Надазов’я 2 діалекти, які вони поділяють на
говірки (розподіл за першими поселеннями,
заснованими урумами у XVIII сторіччі у
Надазов’ї):
1) кипчацький діалект:
•
кипчацько��������������������������
-половецькі говірки: Велика Новосілка (заснована разом з румеями),
Старобешево, Мангуш;
•
кипчацько-огузькі говірки:
•
Старомлинівка, Богатир, Улакли;
2) огузький діалект:
•
огузько-кипчацькі говірки: Карань (нині
Гранітне), Староласпа, Старогнатівка, Комар;
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кириличні літери

вимова, примітки

Пп

як українське [п]

Аа

як українське [а]

Рр

як українське [р]

Бб

як українське [б]

Сс

як українське [с]

Вв

як українське [в]

Ґґ

як українське [ґ]

Тт

як українське [т],
перед «е», «и» як м’яке [ть]
як українське [у]

Урумський алфавіт, який розробив професор
Олександр Гаркавець (Казахстан), 1990-ті рр.

Гг

як українське [г]

Уу

Дд

як українське [ю] у слові
«тюк»

А а Б б В в Г г Ғ ғ Д д (Δ δ) Д′ д′ (Ђ ђ) Е
е Жж Җҗ Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн
Ң ң О о Ӧ ӧ П п Р р С с Т т Т′ т′ (Ћ ћ) У у
Ӱ ӱ (Υ υ) Ф ф Х х Һ һ Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя Θθ

як українське [д],
перед «е», «и» як м’яке [дь]

Ӱÿ
Фф

як українське [ф]

Хх

інтенсивніше, ніж українське
[х]

Цц

як українське [ц]

Ее

як українське [є]
в урумських словах
ставиться лише в середині
або наприкінці, на початку
ставиться «йе»;
«е» може ставитися на
початку у власних іменах,
географічних назвах,
запозичених словах тощо;

Чч

як українське [ч]

Шш

м’якіше, ніж українське [ш]

Щщ

м’якіше, ніж українське [щ]

Ыы

як українське [и]

•
огузькі
Крим.

говірки:

Маріуполь,

Старий

Писемність
У Криму і деякий час у Надазов’ї урумські
тексти записували грецьким літерами. Згодом
почали використовувати кирилицю, якою
послуговуються і донині.

Літери Ђ ђ, Ћ ћ відтворюють відсутні в
сучасних говірках дзвінкий і глухий м’які
вибухові приголосні.
Грецькі літери Δ δ, Υ υ, Θ θ застосовуються для
запису прикладів із грекописемних пам’яток.
Урумський алфавіт, який запропонувала
філологиня Марія Смоліна (Росія), 2000-ті рр.
А а Б б В в Г г Ґ ґ Д д Д’ д’ Дж дж (Е)
е Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Öö
П п Р р С с Т т Т’ т’ У у Ӱ ÿ Ф ф Х х Ч ч
Шш Ыы Ээ

--------------------------------------

Гг
– як українське «г»
Ґґ
– як українське «ґ»
Д’ д’ – як українське м’яке «дь»
Дж дж – як українське «дж»
Т’ т’ – як українське м’яке «ть»
Ö ö – як українське «ьо» у слові «льон»
Ӱÿ
– як українське «ю» у слові «ключ»

--------------------------------------

(Е) е – не може стояти на початку урумських
слів

Використана література:
«Тюркские языки на Украине (развитие и
структура)», Олександр Гаркавець, Київ 1988
«Уруми Надазов’я», Олександр Гаркавець,
Алма-Ата 2000
«Урумський словник», Олександр Гаркавець,
Алма-Ата 2000
«Урумский язык. Урум дили (приазовский
вариант)», Марія Смоліна, Київ 2008

Жж

як українське [ж]
зустрічається у запозичених
словах, власних іменах,
географічних назвах тощо.

Дж дж

як українське [дж]

Зз

як українське [з]

Ии

як українське [і]

Йй

як українське [й]

Кк

як українське [к]

Лл

як українське [л]

Мм

як українське [м]

Нн

як українське [н]

Оо

як українське [о]

Öö

як українське [ьо]
у слові «льох»

Ьь
Ээ

пом’якшує попередній
приголосний звук
як українське [е]

Юю

як українське [ю]
може ставитися у власних
іменах, географічних назвах,
запозичених словах тощо;
в урумських словах ставиться
«йу».

Яя

як українське [я]
в урумських словах ставиться
лише в середині або
наприкінці;
на початку, після голосної або
«ь» ставиться «йа»;
«я» може ставитися на
початку у власних іменах,
географічних назвах,
запозичених словах тощо.

***
Ми не претендуємо на те, що дана система повністю відтворює фонетичні особливості всіх говорів урумської мови, але сподіваємось на те, що вона
допоможе більш-менш вірно записувати урумські тексти кириличними.
Укладач Олександр РИБАЛКО,
еллініст, науковий консультант румейської частини Андрій САВЕНКО,
тюрколог, наукова консультантка урумської частини Ірина ДРИГА.
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Кипр



КІПР: ЯК ЖИВЕ КРАЇНА В РЕЖИМІ

«НІ МИРУ, НІ ВІЙНИ»

глибини раною це вкарбувалася в серця сотень
тисяч кіпріотів, я вивчала
безпосередньо на місці. Я
кажу про так звану «зелену
лінію» розмежування (результат військового опору):
турків з греко-кіпріотами,
двох цивілізацій і культур,
які так і не змогли ужитися
на одній території.
І звісно: хочу розповісти про побачене і почуте
без особливих емоцій, а
Графіті на стіні на Кіпрі. Фото: goodfreephotos.com
буду ділитися враженнями
людини, країна якої, а саме
Столиця країни - Нікосія - розділена колючим мала батьківщина (Луганська область), з 2014
дротом і КПП. Кореспондент «Йоду» (https://iod. року теж розділена на частини.
media) Ірина Маслова, родом з Луганської області,
порівняла українські блокпости з тими, що на КіТРОХИ ІСТОРІЇ
прі.
Отже, швидко й простими словами, з чого
все почалося на Кіпрі: в 1974 році турки вторНезалежність (отримана 1 жовтня 1960 року) глися в країну. Їх не влаштовувала кількість
цієї південної країни святкують як і всюди: вій- «своїх» в уряді: 30% місць належало кіпріотським туркам, 70% - греко-кіпріотам. Стався переворот - і тимчасова влада
(здебільшого греки) виступали за приєднання острова до Греції. Турків це не
влаштовувало, в результаті
операції «Атілла», вони зайняли третину території
острова.
Греки-кіпріоти
втекли на південь або були
виселені (таких, за неточними підрахунками близько 200 тисяч). А на кордоні
між північчю і півднем, які
тепер стали ворогами, силами ООН, проведена «зелена лінія». Вона й пошмаКафе в столиці Кіпру Нікосії біля кордону,
тувала країну, і цю смугу
що розділяє острів на дві частини. Фото: Аля Балаєва.
не стерти. Або просто так
ськовий парад у центрі столиці, натхненні про- треба можновладцям, хоча й місцеві з обох «тамови влади, салют. Кіпріоти цього дня, звісно, борів» не хочуть навіть думати про примиренне працюють і свято завершують у тавернах під ня. Бо неймовірно високу ціну заплатили тисядзвін келихів і народні пісні. Ось тільки про те, чі людей за релігійно-політичні чвари.
що країна живе в режимі ні миру, ні війни забуМоя думка тоді: я подумала, як швидко по
ти не виходить. Тим паче людям, ровесникам не- завершенні війни, а вона все-таки завершиться,
залежності Кіпру.Нікосія, столиця острова - це чимало людей з окупованих і не окупованих теєдина столиця в світі, де є нейтральна зона, де риторій України почнуть принаймні НЕ ненавулиці поділяються колючим дротом і самороб- видіти одне одного. Мені просто дуже хочеться
ними роз`єднувальними спорудами: мішками з в це вірити.
піском, залізними бочками, та просто сміттям.
ЛАРНАКА: ТУТ УСІМ
Кажемо Кіпр - уявляємо мальовничі пейзажі,
ВДАЄТЬСЯ ЖИТИ ДРУЖНО
усміхнених кіпріотів, порівняно недорогий серУ Нікосію я потрапила з курортної Ларнаки
віс. І навіть можемо назвати кілька прізвищ осіб,
(південь Кіпру). І, напевно,
добре, що так. Це дало можливість відчути особливість
цієї країни. Тут, у Ларнаці,
нічого не нагадує про давні
релігійні конфлікти турків і
кіпріотів. Дві головні святині міста - найдавніша церква святого Лазаря і мечеть
Джамі Кебір розташовані в
хвилині ходьби. Так сталося, що ларнакська мечеть
стала першою для мене,
куди я, виконавши належні ритуали - вимити руки,
огорнутися в балахон і роззутися - змогла зайти. ДемоМеморіальний комплекс на Північному Кіпрі,
кратичніше ситуації, в цілоприсвячений подіям 1974 року. Фото: Аля Балаєва.
му, поки що не зустрічала.
гроші яких надійно зберігаються в місцевих бан- Цього ж дня я прочитала, що в столиці Кіпру Ніках. Словом, маленька країна, вподобана Серед- косії, в сорока кілометрах і годині їзди, мене чеказемним морем і відповідним кліматом - рай для ють блокпости з паспортним контролем, люди з
автоматами, два різних світи...
туристів і бізнесменів різних рангів.
Моя думка тоді: в моїй країні теж складається
З таким настроєм їхала на цей острів і я, людина, яка, залежно від бажання цікавиться іс- враження, що і немає війни на Донбасі, десятків
торією, а от ретельно вивчити і заглибитися в тисяч зруйнованих життів. Люди начебто звикли те, що пережили кіпріоти 45 років тому і якої і з цим особисто я категорично не згодна.
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НІКОСІЯ - МІСТО ДВОХ
НЕПРИМИРЕННИХ КРАЇН

Коли в`їжджаєш у Нікосію, складається враження про повільне, але впевнене підняття країни Кіпр з економічного дна.
Чого варта головна площа Елєфтерія, поруч з
муніципалітетом столиці, де розгорнулося монументальне облаштування території. Автор проекту - всесвітньо відомий архітектор Заха Хадід.
Ще одна прикраса площі, яка здивувала до
сміху особисто мене - Статуя Поета із шістнадцяти тонн битого скла. Так автор витвору грецький скульптор Костас Варотсос - бачить
поезію та її представників у цілому. Туристів
біля монумента було небагато.

БЛОКПОСТИ
ПО-КІПРІОТСЬКИ

І взагалі, проходячи вулицями міста, складно
уявити, що в 10 хвилинах ходьби мене чекає процес, добре знайомий мені та такий неприємний
ось уже п`ятий рік поспіль. Так звана нейтральна зона між Південним і Північним Кіпром чітко
нагадує про війну. Простріляні стіни, покинуті
будинки, в яких абсолютно точно колись кипіло кіпріотське життя, – тепер знищені розрухою.
Кілька кіпріотських військових з автоматами
вказують дорогу до паспортного контролю, нагадуючи, що фото і відео зони заборонені. Туристи, ясна річ, примудряються діставати телефони і щось фіксувати, я ж навчена: краще з
цією справою не ризикувати. Тим паче попередили. Далі - скляна будка і двоє кіпріотських
контролерів паспортів. (Завжди, проходячи пропускний пункт, в Луганській області, відчуваю
побоювання. Його природу пояснити не можу,
навіть з моїм чималим досвідом перетину).
Паспорт сканують - і все, ти в двох кроках від
Турецької республіки Північного Кіпру, визнаної, відповідно, тільки Туреччиною.

БАЗАРНЕ ЖИТТЯ
КІПРІОТСЬКИХ ТУРКІВ

Перед тим, як зайти на територію «республіки», треба показати паспорт турецьким прикордонникам - процес теж зайняв не більше
хвилини. І коли ти потрапляєш уже в турецьку
Нікосію, то опиняєшся на класичному східному
ринку з буйством фарб і ароматів. Продають усе:
від спецій мішками до «ролексів» за дивовижною
ціною в 100 євро. Продавці тебе хоч і не тягнуть
за руку, але вмовляють познайомитися з асортиментом. А раптом їм пощастить, і ти купиш щось
із товарів юності 90-их? Тут нібито час зупинився. Хіба що туристи із сучасними фотокамерами,
які завжди бажають чогось з’їсти більше, ніж на
10 євро - ймовірно, вони привносять у «республіку» сучасності.
Особисто в мене не виникало відчуття, що
людям там погано, - ні. Мені здалося, що вони
трохи ображені на владу Греції, Кіпру, Британії,
ще когось і, на жаль, до примирення не готові їх влаштовує і так. Повертатися до столиці Кіпру
доводиться через ті ж блокпости.
І для порівнянь двох Нікосій, я йду центральною вулицею кіпріотської столиці - Ледрі. Натовпи людей, переважно біженці зі Сходу і переселенці з Азії, п`ють каву, курять кальян у вуличних
кафе. Саме на цьому «п’ятачку» зосереджені і
сучасна Нікосія, і історична. Відремонтовано, до
речі, місцями. Хоча, думаю, з цим у країни все попереду. І, звісно, сувеніри, традиційно зроблені
десь у Китаї, охочі теж можуть придбати.
Моє відчуття тоді: хотілося швидше сісти в
рейсовий автобус і повернутися в курортну Ларнаку, де про ситуацію в своїй же столиці згадують
хіба що люди старшого покоління. І то неохоче.
А от побачити свої будинки на окупованій території вони хочуть, в їхньому випадку - навіть
просто глянути на них.
Але! Коли бачиш і відчуваєш оптимізм цих
людей, мимоволі наповнюєшся тим самим - у
моїй країні має все налагодитися. Залишається
тільки чекати, що я і роблю.
Ірина МАСЛОВА.
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Анна САГИРОВА:

«Вай Ялита, Вай дъиком агапь Ялита!»
ВАЙ ЯЛИТА

Ой, Ялта,
Ой, моя родная Ялта!
В мире нет села такого,
Как мне Ялта дорогого.
Катъась еш дъикот патрида,
Дъиком ень скарьдъя Ялита
Михт яло суревум ия,
А михт чоль та филюрия.
Припев
Вай Ялита,
Вай дъиком агапь Ялита!
Мист дуня дъе вришиксь хора
Тига ень Ялита тора.
Ст уроно дарна т гильсия
На пиларь ехаристия,
Козимь мит биши иревун
Канись ахт биля ми клегун.
Евалан прогон та ризь
Пу дъе езинь дъо канись,
Матъинишкан румей пидъия
Ми ханун филосма камия.
Припев
***
Адъо зун румей
Сюконь т ил ахтивья
Паст яло стратица вань
Са мист чоль т скуфица
Т нихта паравгань,
Кали мера ту хуншу
Лёгун т логтун прот
Тига ень дъикос т дъулия
Дъарутисун тоть.
Припев Адъо зун румей
Т хорамась дъе клей
Адъо зун румей
Ул т дуня ас лей
Адъо зун румей

Влуимень фти ень
Анихта та агалеись
Мусуфирсь пирмень.

Румей, сюк т тифальсь,
Драна пас ту ил,
Дъкос т зисьма ень
Нату ксерсь сат фил,
Симур ешсь дъулия
Т идъурс сат вурши,
Авирь ивирсь ия
Дъаюмось т биши.
3.Паст катефиль ксевсь,
Перна, пань амеса
Мит кало на ерць
Филис иньсь, адрефя
Т нихта финун т лахарди
Т мера сату вразь,
Румейс сади еш дъулия
Натакань спудъазь.
Пр.
СТА ПУДЪАРЯМ СОНЬ Т НИРО
Ста пудъарям сонь т ниро
Тос тимизик, авурго,
Го дарну, дарну макра
Питун гларус тос псила.
Паст ниро пефьть прот ахтивь
Т ил пихт сирьть кома дъе ксевь
Гларус ст уроно вутун
Беть т яло айць фта ксипнун.
Паст яло хуревь ахтивь
Беть амеса кат ти идъ,
Пас тимизик хумусаль
Чи хуревь, чи пезь ти т псарь?
Монь пуни дъиком т кардъия
Ти мись финум та пидъия
Ти, паст хумусаль пило
Вганьть ти дъихиньть ту яло.
Филюрий стратица плонь

Валерій ПАПІН:

Т ил, си атърупс, бетим сонь,
Сонь зарарь т фуси дъикос
Ти си финьсь т анепьсь дъикос?
Питун гларус ст уроно
Ти дарна фто ахт бирно
Мист ниро дъе пьянь фто псаря
Петъанан мис та пакетс зивгаря.
- Козимь! Го фуназ мит гларус
Мист фуси фта зун адамас,
Мошим хразьть мись нат битепсум,
Фта фуназун, мись мит клепсум.
Ста пудъарям сонь т ниро
Тос тимизик, хуларо,
Дъихинь мена монь т ахтивь
Тыга пон амеса идъ.
ТЫГА ЗИСЬМА ИВРА ГО
Тыга зисьма ивра го
Мист т дуня фто тос пикро
Го нат иксивра ахт прот
Ал стратица пирна тоть.
Монь го ематъат атоть
Мис т дуня пус еш арходь
Т пон пу трой т козумс т кардъия
Харчалонь арходсь мит мия.
Тыга зисьма ивра го
Тинон дъакра сат ниро
Истра паль питу мист зорь
Дъе пирна хос дъакур т пон.
Беть канись пури на пи
Пух арходсь еш тут т псифи?
Гарипсь т ена пудъарь сюконь
Тал сат страфти мист пон вутонь.
Аратевь тись зисьма титик
Мис та матя синиф вуршитик,
Монь арходь дарнун паст ил
Мит кардъия са ту ксил.
Ул ту зисьма плизун матя
Пуни т раш, пунун та блатя,
Монь т стратица дъе иризь
Гарипь т зисьма т дъакур плизь.

«Я твій син, мій урумський народе!»
ХАЙТАРМА
Алдым баян озюм холна,
Хол котэрден, чалдым, авва...
«Хайтарма» - ону ады,
Ойна, халх! Алла верды!
Хахты дарья, дарьяджи...
О, энды бу, этинджи!
Бирынджи - шарошланды...
Уруп дарья,.. хапахланды!
Ойна хызым, татан къорсун,
Чалма аях Петра дядянъ,
Сырма мыйих Митяка,
Тазбашиннэн - Коляка!
Счирап-турду Митяка...
О чохтан, энды, ака!
Ойнай,топаллап, ердэ,
Харт бабунэн... О...еньде!
Абеле, бу, Хайтарма...
Харт ойнай! Ойнай бала!
Чалмахтан хызды баян...
Халх счирай... санъыз хоян!

САБА ХАЙИР, УРУМ ХАЛХ!
Сен козет, наз кунеш бу догай саба...
Айинды энды, халх о, чохтан!
Саба хайир, урум халх! Сана бир оба,
Хуват берсын Аллах сабадан

Чечиныш сенын, халх, енгиль ёхеды...
Ишь башлаз, хачан кунь тэк догъгъан!
Коюн халх ишьмектэн, юхун корьмеды,
Балларны осьтурупь о заман!
Ачих куньнэн, эй, халх! Сен эпь, дан ишьлез?!
Эмь чольде, эмь эвдэ, сен эчтрыз!
Тельмирип-хутуруп, саныз ат тибик,
Чечинын араба сен чекез!
Хараных, коюньде, дениздэн тушей...
Айляный, дан, коюнь адамлар!
Хазанып, ахчаны, олар ишь этэй,
«Савол!» дыйсынлер, шинчик, баллар!
СЕН - УРУМ ГРЕК!
- Тимде язам мен бу стихнъы?
Сорам озюм - озьнъу...
- Тим охуджах? Лафетеджек...
Урум, джойдумызмы, тыльнъы?
Бетим лафы, битты ону?
Ёх... Мен, санъыз дан... лафлам!
Бетим, бири, «сыхай» ону?
Ёх... Авузнъу ачам...
Сонъна, нэде, чихай алай?
Корюшуп - селам берий!
Сора, хазахчасна лафлай...
Онун тыльнъы...билий!!!
Дэ, нэ мен ончу стэм айтма:
- Тыльнъы, СЕВМЕ терек!
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Ону чарёх, сатын, алма...
Эй... урум-грек!
Озюн тылнъы бильме терек
Сен сораз: - «Этме, бу, наз?»
- Бек стэсен... чаресын тапаз!



Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



"ПЕРЛИНА ПРИАЗОВ`Я" - 2019

Вiтаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів, активістів,
друзів Федерації грецьких товариств України
та заслужених греків України, що народилися
у вересні:

Хайтулова Леоніда Миколайовича (с.Гранітне),
Сарбаш Нелю Іванівну (м.Краматорськ), Малезіді Івана Степановича (м.Білгород-Дністровськ),
Майшмаза Федора Сергійовича (смт Нікольське),
Самохіну Ларису Володимирівну (м.Горлівка),
Майшмаза Георгія Костянтиновича (м.Харків) –
з ювілеєм, Іванову Валентину Антонівну
(с.Македонівка), Полатова Геннадія Георгійовича (м.Одеса), Пахніц Людмилу Миколаївну (смт
Ялта), Вегера Віру Дмитрівну (смт Старобешево),
Халабузаря Андрія Володимировича (смт Велика Новосілка), Берднік Станіславу В’ячеславівну
(м.Черноморськ), Бахчисарай Євгенію Федорівну (с.Малоянисоль), Шабан Ганну Василівну (смт Сартана), Товарчи Любов Михайлівну
(м.Маріуполь), активістів: Юр’єва Миколу Спиридоновича – з ювілеєм, Аласанія Віолу Вікторівну, Дзюбенко Людмилу Федорівну, Куінджі
Любов Ігорівну – з ювілеєм, Тафланіді Віолетту
Фотіївну (м.Харків), Орел Віру Антонівну, Джеломанову Олену Дмитрівну – з ювілеєм, Алферімову Варвару Кузьмівну (смт Мангуш), Апостолову
Пелагею Миколаївну (смт Нікольське) – з ювілеєм, Колле Олександру Василівну, Колле Антона

Георгійовича, Шигірт Марію Дмитрівну (с.Бугас),
а також заслужених греків України: Хару Василя Георгійовича (м.Київ), Бумбараса Пателеймона
Васильовича (м.Одеса), Челпана Валерія Георгійовича (м.Маріуполь), Котлубея Олександра Павловича (смт Мангуш) – з ювілеєм, Левченка Георгія
Георгійовича (м.Київ), Любієва Альберта Гнатовивича (м.Харків) – з ювілеєм, Любченко Валентину Лаврентіївну (м.Київ), Папазова Федора Костянтиновича (с.Старомлинівка), Псараса Геннадія
Геннадійовича (м.Маріуполь), Хасхачиха Анатолія
Дмитровича (м.Дніпро) – з ювілеєм, Черказову
Євгенію Іванівну (м.Київ), Шемчук Людмилу Степанівну (м.Донецьк).
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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