
H EFHMERIDA THS OMOSPONDIAS ELLHNIKWN SULLOGWN  OUKRANIAS

ELLНNE∑  TH∑  OYKPANIA∑ Газета Федерации греческих обществ Украины
Подписной индекс 21530 Издается в Мариуполе с 1996 г. Октябрь  2019 г.

№ 10
(268)

IdruthV: Omospondia Ellhnikwn Sullogwn thV OukraniaV. ArcisuntakthV: Biktwria Pomazan.` ` ` ` ` ` ` `

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕСТВ

В Украине отметили 
годовщину Дня «Охи»                                                

стр. 2-3

АКТУАЛЬНО

Репортаж проєкту Ukraїner: 
«Греки України. Хто вони?»

стр. 8-9

ЭКСКЛЮЗИВ

ДИМИТРИС МАНИОТИС -
греческий художник-самоучка 

ХХ-го века

стр. 12-13

БУДЬ В ТЕМЕ

www.uagreeks.com

АРХІЄПИСКОП АФІН І ВСІЄЇ ЕЛЛАДИ НАГОРОДИВ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА БУМБУРАСА ЗА МЕЦЕНАТСТВО
Блаженніший Архієпископ 

Афін і Всієї Еллади Ієронім II вру-
чив власнику будівельної компанії 
«Гефест», меценату Пантелеймону 
Бумбурасу найвищу церковну на-
городу благодійника – Хрест Афін-
ської Архієпископії. Примітно, що 
за всю історію грецькі меценати 
отримали не більше десяти поді-
бних нагород від церкви.

Урочисте вручення відбулося в 
ході офіційного відкриття Центру 
Молодіжної і музичної освіти Свя-
тої Архієпископії «Святий Панте-
леймон» в Афінах, будівництво яко-
го фінансував меценат. Саме в його 
честь ініціатори і назвали новий 
молодіжний Центр.

Даною нагородою був відзначе-
ний особливий внесок Пантелеймо-
на Бумбураса і його сім’ї в розвиток 
духовних цінностей, відданість іде-
алам добра, а також за надану допо-
могу в розвитку Архієпископії.

Мер Афін Костас Бакоянніс на-
голосив на важливості відкриття 
Центру такого рівня для міста і кра-
їни в цілому.

У свою чергу, Архієпископ Ієро-
нім II  подякував меценату за його 
посильний внесок у розвиток духо-
вності, культури та освіти Греції.

«У церковній сфері найкраща 
інвестиція – це інвестиції в наших 

дітей. Велика проблема 
епохи – це розчарування, і 
побороти його дуже склад-
но. Тому краще заздале-
гідь інвестувати в сімейні 
цінності, церкву. Бог пев-
ним чином, відомим лише 
йому, посилає нам тих 
людей, які відкривають 
двері. Саме пан Бумбурас 
відкрив двері цього почи-
нання і створив маленьке 
диво. Велике спасибі лю-
дині, яка взяла на себе цю 
добру справу і його сім’ї, 
які сприйняли цю про-
позицію з любов’ю», – за-
значив Архієпископ Афін 
і Всієї Еллади  Ієронім II, 
виступаючи на церемонії 
нагородження.

«Для мене велика честь 
отримати таку високу на-
городу. Я радий, що маю 
можливість сприяти роз-
витку духовного і культурного по-
тенціалу підростаючих поколінь. 
Обов’язок кожного бізнесмена – 
бути корисним своїй країні, своєму 
народові. Так вийшло, що я живу 
на дві країни одночасно – в Греції 
та Україні. І обидві держави – це 
мій дім. Маю велику надію, що я і 
моя сім’я реалізуємо ще багато соці-

ально значущих проєктів», – зазна-
чив Пантелеймон Бумбурас.

Нагадаємо, що власник «Гефес-
та» Пантелеймон Бумбурас є одним 
із найвідоміших меценатів грецько-
го походження в Україні. Серед його 
основних проєктів – будівництво 
Грецького парку в Одесі, фінансу-
вання участі в освітній програмі 

«Молоді лідери» в Школі ім. Кенне-
ді при Гарвардському університеті, 
масштабна гуманітарна допомога 
українській армії, створення і фі-
нансування кафедр новогрецької 
мови в ряді українських вищих на-
вчальних закладів і т.д.

Прес-служба 
БО «Фонд Бумбураса».

НАШІ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ВЕЛИКОМУ МЕЦЕНАТУ,  ЛЮДИНІ 
ВИСОКИХ ЧЕСНОТ ТА ДУХОВНОСТІ – ПАНТЕЛЕЙМОНУ БУМБУРАСУ

Шановний Пантелеймоне Ва-
сильовичу! Від імені Ради Феде-
рації грецьких товариств України 
та від себе особисто дозвольте Вас 
привітати з присвоєнням найви-
щої церковної нагороди благодій-
ника – Хреста Афінської Архіє-
пископії.

Греки України з неприхованою 
радістю сприйняли цю звістку. 
Вручення Вам Блаженнішим Ар-
хієпископом Афін і Всієї Еллади 
Ієронімом II найвищої церковної 
нагороди благодійника – це данина 
Вашим енергійним і конструктив-
ним зусиллям із розвитку духовних 
цінностей та відданості ідеалам до-
бра.

Ми щиро раді, що нагорода вру-
чена у той час, коли Ви сповнені 
сил, енергії, творчих задумів у спра-
ві поступального розвитку греко-
українських зв’язків, подальшого 

зміцнення авторитету Греції у сві-
товому співтоваристві.

Переконані, що для всіх Ваших 
однодумців це звістка, яка окрилює, 
це добрий знак і моральна підтрим-
ка в непростій повсякденній роботі. 
Нам, грекам України, Ваша нагоро-
да особливо радісна.

Бажаємо подальших успіхів за-
ради нашого спільного майбутньо-
го. Впевнені, що людська шана буде 
подякою Вам за плідну працю, чуй-
ність, людяність і уміння творити 
добро!

Нехай Бог благословляє Вас на 
добрі справи, а Ваша меценатська 
діяльність стане частиною фунда-
менту кращого майбутнього нашо-
го народу.

Олександра 
ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,

голова Федерації
грецьких товариств України.
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У МЗС ПРИЙНЯЛИ НОВОГО ПОСЛА ГРЕЦІЇ
Заступниця міністра закордонних справ 

України з питань європейської інтеграції Олена 
Зеркаль 17 жовтня прийняла новопризначеного 
посла Греції в Україні Васіліоса Борноваса.

Про це повідомляє «Європейська правда» з 
посиланням на пресцентр МЗС.

«Борновас наголосив на незмінності підтрим-
ки Грецією суверенітету та територіальної ціліс-
ності України. В основі такої позиції є відданість 
міжнародному праву як основі міждержавних 
відносин», – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що сторони «висловили 

обопільний інтерес до посилення спів-
праці з питань застосування міжнародно-
го права для забезпечення свободи судно- 
плавства відповідно до міжнародного пра-
ва».

Грецький дипломат «відзначив пози-
тивну роль чисельної етнічної грецької 
спільноти в Україні у розбудові дружніх 
відносин з Грецією».

Зеркаль також висловила вдячність за 
оздоровлення в Греції цього літа 100 укра-
їнських дітей з Донеччини.

ГРІГОРІОС ТАССІОПУЛОС – НОВИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ ГРЕЦІЇ У МАРІУПОЛІ

7 жовтня новопризначений Генеральний консул Греції у Маріуполі, 
Радник Посольства І рангу пан Грігоріос ТАССІОПУЛОС вперше відвідав 
Культурний центр Федерації грецьких товариств України, де зустрівся із 
головою Федерації грецьких товариств України О.І.Проценко-Пічаджи та 
членами виконкому ФГТУ.

Згідно з традиціями надазовських греків, високого гостя разом із спів-
робітниками консульства зустрічали дівчата у національних костюмах із 
грецьким блюдом «фулто», медом та фруктами.

Для Генерального консула була проведена екскурсія по Культурному 
центру, під час якої пан Тассіопулос ознайомився із головними напрямка-
ми роботи Федерації.

Генеральний консул підтвердив готовність всебічно підтримувати 
ФГТУ. Спілкуючись із колективом, пан Консул окреслив основні засади 
українсько-грецького співробітництва, серед яких підтримка культурних 
та освітніх ініціатив ФГТУ, розвиток побратимських зв’язків тощо.

Прес-служба ФГТУ.

МАРІУПОЛЬСЬКІ ГРЕКИ 
ВІДЗНАЧИЛИ РІЧНИЦЮ ДНЯ «ОХІ»

 
28 жовтня у грецькому культурному центрі 

«Меотида» відбувся урочистий захід, присвяче-
ний Дню початку опору грецького народу в роки 
Другої світової війни «Охі» та Дню вигнання на-
цистських окупантів із України. Організували 
захід Генеральне консульство Греції у Маріуполі, 
Федерація грецьких товариств України, Маріу-
польський державний університет і Маріуполь-
ське товариство греків.

У затишному залі культурного центру зібра-
лися численні гості, серед яких активісти грець-
ких товариств із Маріуполя, Старого Криму, 
Сартани, Ялти, Мангуша і Нікольського, члени 
виконкому ФГТУ, студенти МДУ та викладачі, 
в тому числі які прибули з Греції, представники 
БО «Фонд Бумбураса» і школярі міста.

Після виконання державних гімнів України та 
Греції від імені організаторів заходу всіх присут-
ніх тепло привітала голова Федерації грецьких 
товариств України Олександра Проценко-Піча-
джи. Вона щиро подякувала за плідну співпрацю 
почесним гостям: Генеральному консулу Греції 
у Маріуполі Грігоріосу Тассіопулосу; голові БО 
«Фонд Бумбураса» Пантелеймону Бумбурасу і 
проректору МДУ з науково-педагогічної роботи 
Ірині Петровій.

Розповідаючи про національне свято, Олек-
сандра Проценко-Пічаджи зазначила: 

«28 жовтня 1940 року є одним із найважли-
віших моментів в історії сучасної Греції. Епопея 
грецьких борців за свободу сорокових років - це 
події, які назавжди залишили незгладимий слід 
у пам’яті греків всього світу, і в той же час, це 
приклад для наслідування всім народам, які сьо-
годні борються за ідеали свободи і незалежності, 
проти тоталітаризму, ксенофобії та обмеження 
прав людини. 

Весь світ був натхнений героїзмом і самовід-
даністю грецького народу. Не вистачить слів, 
щоб вимовити увесь той смуток, що відчува-
ють люди цими днями, адже грецький народ, 
так само як і український, віддав Другій світовій 
стільки життів своїх відданих синів та дочок! Їх 
внесок за можливість сьогодні жити у вільній від 
нацизму Європі – неоціненний!»

Тепло привітав присутніх і Генеральний кон-
сул Греції у Маріуполі Грігоріос Тассіопулос. Він 
зачитав вітання від заступника міністра закор-
донних справ Греції Антоніса Діаматаріса.

Особливо радісно усі без виключення учас-
ники та гості свята зустріли привітання голо-
ви БО «Фонд Бумбураса», відомого мецената 
пана Пантелеймона  Бумбураса. Гучні оплески 
на адресу Пантелеймона Васильовича були по-
дякою за його багаторічну допомогу мешканцям 
зони ООС. У свої промові пан Бумбурас не лише 
привітав присутніх зі святом, але й висловив на-
дію, що прийде час - і жити у мирі, злагоді та до-
бробуті будуть не лише греки Києва, Львова та 
Одеси, але й греки Надазов’я. 

«Вважаю, що Україні дуже пощастило, що на 
лінії зіткнення сторін опинилися саме грець-
кі населені пункти. Якби не греки, Україна б 
втратила цей регіон», - зазначив у свої промові 
П.В.Бумбурас.

Хвилиною мовчання всі присутні вшану-
вали пам’ять загиблих у боротьбі з нацист-

ськими загарбниками в роки Другої світо-
вої війни. А студенти МДУ із залу грецького 
центру вирушили покладати живі квіти до 
пам’ятника 221-ї стрілецької дивізії, яка 
звільнила Маріуполь від нацистської окупації 
у вересні 1943 року.

З інтересом гості дивилися на виступи сту-
дентів грецької філології та перекладу МДУ, 
присвячені подіям Другої світової війни. За-
вершився урочистий захід виступами кращих 
творчих колективів Приазов’я. У концертній 
програмі взяли участь вихованці дошкільної 
групи Маріупольського товариства греків, учні 
музичної школи №4, маріупольських загально-
освітніх шкіл № 8 та №47, танцювальні колекти-
ви грецького танцю Маріупольського товари-
ства греків, школи №8 та зразковий чоловічий 
ансамбль грецького танцю «Зорба». Творчі но-
мери підготували студенти МДУ під керівни-
цтвом викладачів-філологів із Греції Ефі Макрі 
та Аргіріса Нікаса.

Василиса ГРЕКОВА.
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ПРИГОДИ ГРЕКІВ У КИЄВІ
Греки люблять святкуван-

ня, а національні свята займа-
ють особливе місце в календа-
рі кожного року. Цього року 
Київ святкував День «Охі» по-
особливому, разом із числен-
ною групою гостей із Греції.

На запрошення Еллінського 
братства «Енотіта» та його го-
лови Ніни Плечак у Київ при-
їхали представники культурної 
та благодійної організації гре-
ко-української дружби «Фарос» 
(Патри, Греція) – три особи та 
делегація (15 людей) з культур-
ної асоціації «Пірос» (Аліссеон, 
Греція) із власним танцюваль-
ним колективом.

Танцювальний колектив «Пі-
рос» під керівництвом хорео-
графа Янніса Топаліса підкорив 
міжнародні конкурси та фести-
валі з народних грецьких танців 
у чотирьох країнах та здійснив 
більше 65 виступів, починаючи 
з 2016 року. Через танець, танцювальний колек-
тив «Пірос» ділиться традиціями та культурою 
Греції. Але про танці згодом, адже наші гості не 
лише приїхали танцювати.

Перед початком виступів гості з Греції змогли 
ближче познайомитись з Україною і відвідати 
святі місця – Собор Святої Софії, Києво-Печер-
ську Лавру, історичні пам’ятки Києва, зокрема і 
безпосередньо пов’язані з греками – як от буди-
нок Іпсіланті, дзвіницю церкви святої Катерини 
на Подолі та інші.

Під час своїх відвідин Києва разом із голо-
вою «Енотіти» учасники делегації зустрілись із 
новопризначеним послом Грецької Республіки в 
Україні Васіліосом Борновасом. 

З метою сприяння налагодженню дружніх 
стосунків між Україною та Грецією, відбулася та-
кож зустріч у Департаменті культури Київської 
міської державної адміністрації. На зустрічі були 
присутні президент культурної та благодійної 
організації греко-української дружби «Фарос» 
Міхаліс Родопулос, радник мера м.Аліссеон, го-

лова культурної асоціації «Пірос» Дімітріс Бар-
буніс і голова Еллінського братства «Енотіта» 
Ніна Плечак. Разом із представниками Департа-
менту культури КМДА обговорили перспективи 
розвитку культурного та туристичного напрям-
ку між Києвом та містом Патри. Представники 
делегації з Греції висловили вдячність грецькому 
товариству «Енотіта» та Департаменту Культури 
КМДА за надану гостинність та в знак вдячнос-
ті запросили групу дітей із 10 чоловік (із зони 
ООС) на безкоштовну поїздку за культурною 
програмою до міста Патри в Греції.

Танцювальний колектив встиг провести од-
разу декілька майстер-класів. В межах розвитку 
україно-грецької співпраці, «Енотіта» та «Пірос» 
з танцювальним колективом за запрошенням 
пані Мирослави Вертюк, заввіділлом фолькло-
ру Музею Івана Гончара, провели майстер-клас 
грецьких танців для учнів Хотівського навчаль-
ного закладу.

Святкування річниці Дня «Охі» почалось із 
майстер-класу для учнів київської школи №94 
«Еллада», де діти поглиблено вивчають ново-
грецьку мову. 

Дорослі теж не залишились без майстер-кла-
су. Янніс Топаліс із колективом провели заняття 
для всіх охочих у приміщенні Музею Івана Гон-
чара. Кожен мав нагоду станцювати традиційні 
грецькі танці, поспілкуватися з гостями з Греції.

Ну а головною подією поїздки став святковий 
концерт, присвячений Дню «Охі», який пройшов 
у серці столиці, на Хрещатику, в приміщенні ко-
лонного залу КМДА.

Концерт відкрили діти з грецького театру 
«Енотіта». Художній керівник театру Лілі Ку-
цафтис поставила театралізовану сценку за іде-
єю Анни Еверс, присвячену Дню «Охі». Продо-
вжили свято школярі спеціалізованої школи № 
94 «Еллада» з піснею «Греція ніколи не помре!». 
Музичною окрасою свята стали лауреати міжна-
родних конкурсів Ольга Рябова – скрипка, Ірина 
Польова – альт та Микола Чикаренко – форте-
піано, з композицією Σουλτανί Γεγκιάχ, а також 
співробітник Посольства Грецї Спірос Кондоніс, 
який зіграв на бузукі усіма улюблені «Ο ΧΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΑΚΑΙΝΑ» та «Тο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας».

Зірками вечора і всіма очікуваними гостями, 
серед яких була і заступник голови Федерації 
грецьких товариств України, голова Маріуполь-
ського товариства греків Надія Чапні, звісно, 
став танцювальний ансамбль «Пірос», який про-

демонстрував київській публіці 
10 традиційних грецьких танців 
Західного та Центрального регі-
онів Греції.

Гості після концерту розпові-
ли про свої враження.

Міхаліс Родопулос - голова 
організації греко-української 
дружби «Фарос»:  «Моє серце 
розтануло, а душа наповнила-
ся радістю. Я не тільки грек, а 
й українець. Люблю Україну, як 
свою другу Батьківщину, борюся 
за цю Батьківщину, тому що я 
познайомився з багатьма людь-
ми.  Це люди, що люблять Гре-
цію».

Дімітріс Барбуніс - голова то-
вариста «Пірос» (Аліссеон): «Ми 
дуже горді, зворушені та враже-
ні від тієї любові людей, україн-
ського народу та любові греків 
України, які знаходяться в Києві 
і дуже тепло нас зустріли й при-
йняли з першого дня. Сьогодні 

на святі Дня «Охі» було дуже хвилююче, тому що 
греки України були щасливі, вони шанують тра-
диції, думають про Грецію, люблять її. Це греки-
патріоти, але й українці, наші друзі-брати були 
сьогодні тут присутніми та аплодували цьому 
великому святу».

Гості запросили танцювальний колектив 
«Енотіти» приїхати влітку на заходи «Піроса» в 
Грецію і пообіцяли в майбутньому повернутись 
до «чудової України і гарного Києва».

Дякуємо нашим партнерам за сприяння і до-
помогу в організації заходів на честь свята, по-
пуляризації грецької культури та організації 
побуту грецької делегації: Київській міській дер-
жавній адміністрації; Департаменту Культури; 
Народному депутату Дмитру Валерійовичу Лу-
бінцю; Національному центру народної культу-
ри «Музей Івана Гончара».

Антон САВІДІ,
заступник Голови 

Еллінського братства «Енотіта».
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ХАРКІВСЬКИЙ «ГЕЛІОС» ІЗ ТРІУМФОМ 
ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ 30-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ!

19 жовтня 2019 року у Палаці студентів Наці-
онального технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» Харківське міське това-
риство греків «Геліос» відсвяткувало свій знамен-
ний ювілей – 30 років від дня заснування.

Слід відзначити, що до свята греки Харкова 
приурочили Дні грецької культури, які мали до-
сить потужну та різнопланову програму, в якій, 
крім урочистого зібрання та святкового концер-
ту на честь Державного свята Республіки Греція 
«День «Охі!» та 30-річчя заснування власної гро-
мадської організації, були представлені: круглий 
стіл «Спогади про Сократа. Перший філософ 
людства», відкриття виставки «Нематеріальна 
культурна спадщина Греції», підведення підсум-
ків IX обласного конкурсу дитячого малюнку на 
грецьку тематику «Сяйво Еллади» та презентація 
буклету «Подорож «грецькою» Харківщиною». 

Дев’ятнадцятий сезон Днів грецької культу-
ри у Харкові, який проводиться за підтримки 
Посольства Греції в Україні, Харківської облас-
ної державної адміністрації, Харківської міської 
ради, Федерації грецьких товариств України, 
Одеської Філії Грецького Фонду Культури, Бла-
годійної організації «Фонд Бумбураса», Хар-
ківського національного університету імені 
В.Каразіна, Харківського національного техніч-
ного університету «Харківський політехнічний 
інститут», Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету та Харківсько-
го художнього музею, розпочався 19 жовтня під 
девізом «Ми – діти еллінів та Рідної України!». 

Ювілейна урочистість зібрала багато відда-

них друзів «Геліоса», які прагнули таким чином 
віддати повагу членам товариства за їх багато-
літню роботу на користь укріплення національ-
ної ідентичності греків Харківщини. У теплій 
та щирій атмосфері після виконання Держав-
них гімнів України та Греції ювілярів привітали 
представники Посольства Греції в Україні, спів-
робітники Федерації грецьких товариств Украї-
ни, керівництво міста тощо. В урочистих захо-
дах взяли участь чисельні гості з Греції, Києва, 
Бердянська, Запоріжжя, Маріуполя, Одеси та 
Нікольського району Донецької області. Вони 
висловили глибоку вдячність за величезну робо-
ту всім представникам Харківського товариства 
греків й особливо голові товариства Катерині 
Шевченко, заступнику голови Аллі Френкель, 
відповідальному секретарю Олександрі Ковалюх 
та усім членам Ради товариства. Адже 30 років 
наполегливої роботи – це ціле покоління людей, 
справжніх патріотів, задіяних в активній гро-
мадській діяльності задля відродження грецької 
мови та культури. 

Почесні гості вручили пам’ятні дипломи і на-
городи найактивнішим членам «Геліоса». Меда-
лями Митрополита Ігнатія – найвищої нагоро-
ди ФГТУ – були нагороджені Алла Дмитрівна 
Френкель та Олена Андріївна Узбек на відзна-
чення тих зусиль і титанічної праці, що вкла-
дається ними у поширення грецької культури і 
мови на території Харківщини та збереження іс-
торичної пам’яті. 

У своїх виступах гості відмітили високий 
професіоналізм керівництва та членів товари-

ства, їх активну життєву позицію, значний осо-
бистий внесок у справу розвитку толерантних 
міжнаціональних відносин у Харкові, завдяки 
чому Харківське міське товариство греків за 
30-річний шлях посіло чільне місце серед най-
кращих грецьких товариств України.

Артистичну частину ювілейного заходу напо-
внили виступи прекрасних творчих колективів 
та виконавців із Одеси, Харкова та Донеччи-
ни.   Але грецька публіка завжди найвдячніша 
для виконавців, які співали грецькою, грали 
грецькі мелодії або виконували грецькі танки. 
Власне, саме вони й одержали найгучніші крики 
«Браво!» за свої виступи.  З особливою вдячніс-
тю публіка приймала виступ грецького інстру-
ментального ансамблю «Охтрас» (худ. керівник 
Богдан Самко), який зміг взяти участь у святку-
ваннях завдяки сприянню ФГТУ. Організатори 
святкового концерту настільки вдало склали 
програму, що присутні у глядацькому залі гості 
відчули себе як єдина родина.

Присутні побажали дружньому колективу 
«Геліоса» творчих злетів і перемог, нових звер-
шень, успішної реалізації поставлених цілей, а 
також здоров’я, щастя, любові, родинного миру 
та життєвих гараздів.

Дні грецької культури у Харкові підтвердили, 
що на Харківщині грецький дух живе, а Харків-
ське міське товариство греків має перед собою 
велике майбутнє і ще багато справ задля утвер-
дження і зміцнення грецького руху на теренах 
Харківської області.

Вікторія ПОМАЗАН.

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
Від імені Ради Федерації грецьких товариств 

України дозвольте привітати Вас із знаменним 
ювілеєм - 30-річчям від дня заснування Харків-
ського міського товариства греків «Геліос».

Утворене 19 жовтня 1989 року за підтрим-
ки видатних громадських діячів Костянтина 
Івановича Аювджи та Ніни Костянтинівни Ар-
теменко Ваше товариство сьогодні належить 
до лідерів грецького руху в Україні, посідаючи 
провідні позиції у багатьох галузях діяльності - 
від розвитку нашої культури до освіти. Цей 
ювілей - ще одна приємна нагода відзначити 
Ваш високий професіоналізм, інноваційні під-
ходи та самовіддану систематичну працю.

За часи свого існування «Геліос» став одним 
із кращих національно-культурних об’єднань, 
які входять у склад ФГТУ, визнаним культурно-
освітнім центром Харківщини. Своє 30-річчя 
Ваше товариство зустрічає вагомими досягнен-
нями. Наукові праці, видані під егідою ХМТГ, 
здобули загальне визнання та практичне ви-
користання у багатьох сферах. Ми щиро вдячні 
Олені Андріївні Узбек та її однодумцям, які по-
дарували світу цілу низку унікальних видань, 
серед яких «Василий Каразин из рода Кара-
джи», краєзнавчий збірник «Греки Харківщи-
ни», «Мы есть. Мы были. Будем мы. «Греческая 
операция НКВД в Харькове» тощо.

Особливої уваги заслуговують всеукраїн-
ські програми та проєкти, у яких бере участь 
Ваше товариство. Щорічні Дні грецької куль-
тури, вечори пам’яті, круглі столи, організо-
вані товариством, багаторічні творчі зв’язки 
із Посольством Греції в Україні, Одеським 
філіалом Грецького Фонду Культури не тільки 
надають нового імпульсу інноваційному роз-

виткові «Геліоса», а й сприяють утвердженню 
авторитету Вашої організації на міському, об-
ласному та всеукраїнському рівнях.

Ми вшановуємо славні традиції ХМТГ, 
таланти, енергію та працелюбність кожного 
з Вас. Висловлюємо особливу подяку першо-
прохідцям та ветеранам грецького руху у Хар-
кові: Шердицю Костянтину Костянтиновичу, 
Тохтарю Георгію Івановичу, Тафлініді Віолеті 
Фотіївні, Русовій Еммі Георгіївні, Акритову 
Одіссею Костянтиновичу. Ви – обереги рід-
ного товариства, його історичних традицій. 
Ви і сьогодні примножуєте його славу своєю 
жертовною і світлою працею, піднімаєте нові 
генерації, залучаєте молодь.

У ці урочисті дні сподіваємося і віримо, 
що професіоналізм керівництва товариства, 
бажання членів Вашого прекрасного осеред-
ку розвивати рідну культуру, принесуть свої 
плоди, що Ви подолаєте всі перешкоди і бу-
дете ще більше працювати, щоб зберегти іс-
торичну пам’ять, щоб молодше покоління 
харківських греків пишалося своїм корінням, 
знало мову та власну історію.

Зичимо Вашому колективу нарощувати 
свій потенціал, впевнено йти вперед, напо-
легливо втілювати свою благородну мету. Як 
казав патріарх грецького руху в Україні Донат 
Патрича: «Емпрос, патріотес! Емпрос!»

Дорогі друзі! Хай доля буде прихильною 
в усіх Ваших творчих починаннях. Нехай за-
вжди зігріває Вас тепло людської подяки за 
добрі справи, зроблені в ім’я грецького наро-
ду України!

О.І. Проценко-Пічаджи, голова Федерації 
грецьких товариств України.

ГРЕКИ В ХАРКОВІ 
ЗАВЖДИ БУЛИ, Є І БУДУТЬ!

Від імені Ради Товариства і від себе особисто вислов-
люю подяку всім, хто взяв участь у підготовці і проведенні 
концерту, присвяченого Національному святу Греції «День 
ОХІ» та 30-річчю Харківського міського товариства греків 
«Геліос»!

Дорогі учасники концерту, щиро дякую вам за зу-
силля, докладені кожним із вас для організації непе-
ревершеного свята! Ми отримали велику кількість за-
хоплених відгуків від гостей і членів товариства! І це, 
перш за все, ваша заслуга! Завдяки вам можу без пере-
більшення сказати, що 30-річчя стало кращою подією у 
житті товариства! Зичу кожному з вас успіхів і значних 
досягнень на творчому шляху! Сподіваюсь на подаль-
шу плідну співпрацю на благо греків Харкова і України!

Шановні гості концерту, публіка, вдячна кожному з 
вас за чудові привітання, за те, що були поруч із нами 
на ювілеї «Геліоса»! Ваша активність свідчить про по-
зитивну оцінку діяльності товариства і зацікавленість 
нею! Щирі слова, захоплені погляди і підтримка кожно-
го з вас дуже цінні для колективу товариства! Натхнені 
вашими привітаннями, добрими відгуками і побажан-
нями, ми будемо ще більше працювати заради підтри-
мання високого авторитету грецької громади Харкова! 
Бажаю всім вам наснаги, нескінченних сил і щасливої 
долі! Завжди раді бачити вас на всіх заходах, які про-
водяться товариством, і готові до спільної праці разом 
із кожним з вас!

Ще раз вітаю усіх нас із ювілеєм Харківського місь-
кого товариства греків «Геліос»! Вірю, що це свято ста-
не запорукою великого майбутнього грецької громади 
Харкова. Адже наш девіз говорить: «Греки в Харкові за-
вжди були, є і будуть не просто так!» Ευχαριστώ σε όλους 
και Χρόνια μας πολλά!

Катерина ШЕВЧЕНКО,
голова ХМТГ «Геліос». 

ХАРКІВСЬКИЙ 
«ГЕЛІОС» ІЗ ТРІУМФОМ 

ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ 30-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ!
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Юбилей

ШАНУЄМО МИНУЛЕ – БУДУЄМО МАЙБУТНЄ! 

27 жовтня Грецька Рада Запорізької області 
«Еллада» відсвяткувала свій 25-річний ювілей. 
Урочистості, приурочені до ювілею, а також до 
річниці Дня «Охі», пройшли у розкішному Пала-
ці культури ім. Т.Г. Шевченка ПАТ «Мотор Січ». 

У теплій та щирій атмосфері ювілярів приві-
тали почесні гості, серед яких були Генеральний 
консул Греції у Маріуполі Грігоріос Тассіопулос, 
директор Департаменту культури, туризму, на-
ціональностей та релігії Запорізької обласної 
державної адміністрації Владислав Мороко, пре-
зидент Асоціації національних меншин Запо-
різької області Науфаль Хамдані, члени виконко-
му Федерації грецьких товариств України тощо. 

У своїх виступах гості відмітили високий про-
фесіоналізм, активну життєву позицію Грецької 
Ради Запорізької області «Еллада», внесок її ке-
рівництва у справу консолідації греків Запоріж-
жя, завдяки чому дане національно-культурне 
об’єднання за 25-річний шлях посіло чільне міс-
це серед провідних грецьких товариств України.

За величезний особистий внесок у справу 
збереження грецьких духовних цінностей у За-
поріжжі медалями Митрополита Ігнатія (найви-
ща нагорода ФГТУ) були нагороджені заступник 
голови ГРЗО «Еллада» Володимир Тахтамишев 
та член ГРЗО «Еллада» Олександр Асланов.

Від імені Ради Федерації грецьких товариств 
України та всієї грецької громадськості сердечно 
вітаємо Грецьку Ради Запорізької області «Елла-
да» із 25-річним ювілеєм.

Двадцять п’ять років тому Ваше товариство 
буквально увірвалося в національний простір 
грецького руху України і за ці роки пройшло 
величезний шлях. За 25 років «Еллада» стала 
для запорізьких греків другим домом. Ми пи-
шаємось, що нова генерація запорізьких греків 
продовжує і примножує славні традиції, за-
початковані засновниками товариства та його 
найактивнішими членами: Спиридоновим Ша-
ліко Миколайовичем, Халаджи Георгієм Федо-
ровичем, Хаджиновим Леонідом Петровичем, 
Зурначиді Дмитром Івановичем, Тахтамишевим 

Володимиром Борисовичем та Аслановим Олек-
сандром Володимировичем.

Особливу подяку хочеться висловити Голові 
Грецької Ради Запорізької області «Еллада» Зур-
начиді Наталії Дмитрівні та голові Запорізького 
міського товариства греків «Геліос» Коваленко 
Світлані Василівні, які змогли вивести очолюва-
ні ними товариства на якісно новий рівень ро-
боти.

Вам є чим пишатися: історія Грецької Ради 
Запорізької області «Еллада» уквітчана доброю 
славою та високими досягненнями у галузі  кон-
солідації греків Запорізької області. Під патро-
натом товариства успішно діють грецька неділь-
на школа «Філоксенія» на чолі із Нонною Борсук 
та ансамбль грецької пісні «Астер’я» (художній 
керівник Зінаїда Узбек). Віримо, що попереду у 
Вас, дорогі друзі, – значні звершення на ниві по-
пуляризації наших звичаїв та традицій, вихован-
ня майбутнього покоління справжніх патріотів.

Упевнені, ще не один десяток років Грецька 
Рада Запорізької області «Еллада» буде залиша-
тися одним із кращих національно-культурних 
об’єднань Запорізької області, а професіоналізм 
і самовіддана праця колективу допоможуть мо-
лодому поколінню відкривати нові горизонти. 

Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
голова Федерації грецьких товариств 

України.

«БИР ТАЙФА» - 20 ЙЫЛ! «БИР ТАЙФЕ» - 20 РОКІВ!
Цього року виповнюється 20 років з моменту засновування народного 

ансамблю «Бир тайфа» з селища Старий Крим, м. Маріуполь. Ось уже 20 
років поспіль ансамбль, незмінною керівницею якого є Олена Акритова, 
виконує пісні урумською мовою. Це безцінний внесок до нашої спільної 
праці збереження і розвитку урумської мови надазовських греків. 

Вітаємо ювілярів! Зичимо успіхів, натхнення і нових пісень урумською! 
З цього приводу невелике привітання цьому славному урумському колек-
тиву написала поетка зі Старогнатівки Кирікія Хавана:

Ви як одна родина живете
Сыз бир тайфа олуп йашайсыз,
Коли збираєтесь, співаючи танцюєте
Топтан йиглып, тÿрклеп ойнайсыз,
По всій землі лунає ваш голос
Эр бир йердэ шитлий сесныз,
Не можуть уруми без вас
Оламай урумлар сызсыз!

З днем народження, друзі!
Догган ґÿннызнэн, айахташлар!
Нехай Господь благословить вас!
Алла багышласын сызы!
Хай щастить, здоров’я, нових пісень урумською мовою!
Элик-салых, йаны тÿркÿлер урумджаз!

Олександр РИБАЛКО.
Фото: Аліна СМУТКО.

РУМЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ У КИЄВІ
У жовтні 2019 року у Києві відбулися два заходи, де взяли участь гос-

ті з Донецького Надазов’я. 
На поетичному вечорі «Музика поетичного слова», що проходив у 

столичному Будинку спілки письменників, вірші українською чита-
ли Дмитро Бураго, Станіслав Шевченко. Андрій Савенко читав поезії 
грецьких поетів новогрецькою і свої переклади цих віршів українською. 
Також був гість із Греції – поет з Атен Христос Кукіс, який читав свої 
вірші новогрецькою. Дуже доречно тут лунала поезія наших надазов-
ських греків румейською мовою у виконанні Василя Папазова (на фото), 
який читав власні твори, і Миколи Ахбаша, який прочитав переклади 
надазовських поетів українською і румейською мовами.

Наступного дня наші румеї продовжили тішити вуха київських 
слухачів у Будинку актора на вечорі «Шлях до Ітаки», організаторами 
якого були Посольство Греції в Україні, Центр елліністичних студій та 
грецької культури імені Андрія Білецького Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Міжнародний Науково-художнiй 
Журнал на Сценi «Collegium». 

Василь Папазов і Богдан Самко виконали два твори («Мана» і 
«Вахтлыдъку курциц»). Микола Ахбаш прочитав свій переклад румей-
ською мовою одного з віршів сучасного українського поета Сергія Жа-
дана. 

Це стало ще одним підтвердженням, що культура і мови надазов-
ських греків можуть бути і є цікавими не лише для самих греків, але й 
для інших. Отже, ми впевнені, що такі заходи варто продовжувати.

Олександр РИБАЛКО,
м.Київ.
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К родным истокам прикоснись

Сергій Жадан. Тепер і грецькою
Проєкт «Розділові» (https://rozdilovi.org/), авторкою якого є київська режисер-

ка, авторка декількох мультидисциплінарних проєктів Оля Михайлюк, поєднує 
вірші Сергія Жадана і аудіовізуальне мистецтво. Останнім часом він став ба-
гатомовним. Вірші Жадана було перекладено англійською, чеською, німецькою, 
італійською і польською. 

Нам подумалось: а чому б не спробувати зробити переклад мовами надазов-
ських греків? Свій варіант запропонував мешканець смт Ялта Микола Ахбаш, 
який переклав один вірш ялтинським діалектом румейської мови. 

Ідею радо підтримав Андрій Савенко, директор Центру елліністичних дослі-
джень Київського національного університету ім. Т.Шевченка, і переклав цей са-
мий вірш новогрецькою. 

Цей експеримент нам видався дуже цікавим і корисним. Отже, перекладання 
сучасних текстів такою мовою як румейська сприяє її розвитку. То ж пропонуємо 
вашій увазі результати цієї вправи.

Ось знову я пишу про неї,
розповідаю про балкони
та її домашні розмови.

Ось я згадую, що вона
ховала від мене,

що зберігала між сторінок
антологій усіх тих проклятих поетів,

котрі старанно псували
нам життя.

«Минулого літа, - говорила вона, -
сталось щось із моїм серцем.

Воно почало дрейфувати, мов корабель,
команда якого померла

від лихоманки.
Рухалось углибині мого дихання,

підхоплене течією,
атаковане акулами.

Я йому говорила:
серце, серце, жодні вітрила й канати

не допоможуть тобі.
Cузір’я висять надто високо,

аби можна було знайти дорогу.
Серце, серце,

забагато чоловіків
наймалось у твої команди,

забагато їх сходило в британських портах,
гублячи душі

зеленим вогнем алкоголю».

Так і я –
згадую її литки, за які готовий

був битись до крові,
і повторюю за нею:

серце, серце,
хворе на лихоманку,

одужуй скоріше,
йди на поправку,

ще стільки пекучої любові чекає на нас,
ще стільки прекрасних трагедій

приховано від нас у відкритому морі.
Серце, серце,

мені так радісно слухати,
як ти б’єшся,

схоже на лисицю –
пійману,

але не приручену.

* * * *

Знову  пишу про неї я
Паль граф апис афтына го-па,
І знову я говорю про балкони

ти паль го льог пис та балконя
і  про домашні розмови її

ти пис та спитий лахардэйсь тун.
Тепер  я згадую то

Тора го-па андев афто,
Що приховувала від мене

ты мулусинь хт мена,
що тримала між  сторінок книжкових

ты вастань намес та силидъась филадъий,
які написали поети прокляті

пий еграпсан т пиитсь катарамена,
які псували (вони) разом
пий харамонишкан  дама

життя  наше
т зисьма мась.

Минулого  літа сказала такі слова   вона
«Т перазмен кальтерь, – ипь тытка лоя афты –

Не знаю що мало серце моє (що сталося з серцем 
моїм)

дъе ксер тыга иш кардъия-м.
серце моє почало нестися мов корабель

Т кардъия-м дъиком аршинь на пай-дреш сат 
каравь

Де померли  всі матроси
пу петъанан ул та матросс

від хвороби
ах т забуния.

Воно промчалося у диханні моєму
Фто пай-дреш мис т анаса дъиком,

Мов корабль якого жене течія
сан т каравь, пуй индун фермен ах т рексьма,

мав  напад  акул (на нього напали акули)
иш т арадима х т щили-псаря.

сказала йому такі слова
Ипа тун тытка лоя:

Ох серце моє всі (жодні)  вітрила з мотузками
вай, кардъия-м, ул та паний мит щания

не зможуть допомогти  тобі
дъе дъа пурун на вуйтъи-с.

Зірки висять  так  високого вгорі
Та астрись кремнун тос псила апан,

Не зможеш знайти свій  шлях
дъе дъа пурись на иврись т дъикос страта

ох серце моє
Вай, кардъия-м,

Чоловіків  так багато
т адъаратърупь тоса пула

наймалися до твоїх команд
баришиван с кас командась,

так багато їх  уходили до  британських портів
тос пула тус дъайнан мис та британий лиманя,

губили свої  душі
ханишкан т пьшияць

з зеленими горілчаними слізьми
мит прасина рахитка кас дъакрэйсь».

як вона, так  і я
Сан т афты, сан т ти го –

Я  згадую литки  її за  які  міг (я)
го андев т балдирь тун, пис пия порна
битися доки  з'явиться кров (до крові)

на купанис ос фень т ема,
і я  говорю її слова

ти го льог та дъикас лоя:
ох серце моє

вай, кардъия-м,
є хворе-божевільне  ти

иньсь забун-тралигмен си,
скоріше  одужуй ти

чалькотра ларотъ си,
поправляйся ти

на иньсь йсагмена си,
стільки гарячої –пекучої  любові ще чекає на нас
атоса зисто-апсо агапь тял пирменись ста мась,

стільки прекрасних трагедій
атоса калитра трагудъья

ховається від нас у морі попереду
мулуньстынь ах та мась мис т яло-па аебур

ох серце моє
вай, кардъия-м,

ах який (я є) радий
ах, тыга им харуменсь

чути твоє биття
на куг кос хтыпима,

мов лисиця)
хались т алипу,
якого впіймано

кат – пуй нь пьязмен,
Але лагідності не має

ма т имирусий дъен аш.

* * * *

Και πάλι τη φέρνω στο γράψιμο μου
Εξιστορώ τα μπαλκόνια

Και τις εν οίκω κουβέντες της.
Και στο μυαλό μου φέρνω καθετί

Που έκρυβε από μένα,
Που φύλαγε ανάμεσα στις σελίδες

Των ανθολογιών όλων εκείνων
Των καταραμένων ποιητών, που τόσο επιδέξια

Μας ρήμαξαν τη ζωή

«Τ’ άλλο καλοκαίρι – μου ’λεγε –
Κάτι απέγινε με την καρδιά μου.

Και σαν πλοίο ακυβέρνητο Παρασύρεται,
Που το πλήρωμα του είχε πεθάνει

Απ’ το μαύρο πυρετό.
Πλέει βαθιά μεσα στην ανάσα μου,

Έρμαιο των ρευμάτων,
Δεχόμενη τις επιθέσεις των καρχαριών.

Της έλεγα τόσες φορές:
Καρδιά μου, ω, καρδιά μου, δε θα σε σώσουν

Τα κατάρτια, ούτε οι κάβοι.
Τ’αστέρια είναι τόσο ψηλά,
Που δε βρίσκεται ο δρόμος.
Καρδιά μου, ω, καρδιά μου,

Περίσσιοι άνδρες
Ναυτολογούνταν στο πλήρωμα σου,

Πολλοί για πάντα κατέβαιναν τη σκάλα στα 
βρετανικά λιμάνια
και έχαναν ψυχές

στα πράσινα δάκρυα του αλκοόλ».
Έτσι και γω –

Ανακαλώ στη μνήμη τις γάμπες της, για τις οποίες
Ήμουνα πρόθυμος να χύνω αίμα,

Και συνακολούθως επαλαμβάνω τα λόγια της:
Καρδιά μου, ω, καρδιά μου,

Που αρρωσταίνεις με το πυρετό,
Αννάρωσε! Περαστικά!
-να γίνεις σιδερένια!-

Τόσες αγάπες που καίνε μας περιμένουν,
τόσες καλές τραγωδίες μας διαφεύγουν,

κρύβονται στ’ ανοιχτά.
Καρδιά μου, ω, καρδιά μου,
Με τόση αγαλλίαση ακούω

Πως χτυπάς
Και μοιάζεις αλεπού –

παγιδευμένη
Μα μη εξημερωμένη.

Матеріал підготував
Олександр РИБАЛКО.
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Проєкт Ukraїner розповідає пізнавальні іс-
торії про найвіддаленіші куточки, людей, мис-
тецтво та бізнес в Україні. Понад 200 волонте-
рів створюють історії, які показують інакшу 
Україну. У вересні 2019 року Ukraїner завітав і 
до Приазов’я, щоб розповісти світові про непо-
вторний світ надазовських греків. 

Греки мешкають на території сучасної Украї-
ни ще з античної доби й можуть вважатися авто-
хтонним населенням. В Україні існують численні 
пам’ятки античної грецької культури: Ольвія, 
Пантікапей, Херсонес Таврійський та пам’ятки 
доби Середньовіччя. У ХIV–ХV ст. в Криму на-
віть існувала держава — гото-грецьке князівство 
Феодоро. На Кримському півострові сформува-
лася унікальна грецька спільнота, яку після пе-
реселення у XVIII ст. на північ Приазов’я стали 
називати «маріупольськими греками». Сьогодні 
нащадки цієї спільноти складають майже 85 % за-
гальної кількості греків України. Вони відроджу-
ють свою унікальну культуру і загрожені мови 
греків Приазов’я.

МЕГА ЙОРТИ

Віддавна традиційним святом кримських гре-
ків-християн та материкових греків, святкува-
ти яке збиралися усі представники спільноти, 
було храмове свято Панаїр: святкування дня того 
святого, чиїм іменем освячено храм у кожному 
окремому поселенні. Такі свята відзначали дово-
лі масштабно: проводили служби у церкві, після 
чого готували страви національної кухні, грали 
музику, влаштовували скачки на конях та змаган-
ня з національної боротьби куреш.

1988 року грецький поет та композитор До-
нат Патрича із приазовського села Малоянисоль, 
заснованого греками-переселенцями, започатку-
вав Мега Йорти («Велике свято») — фестиваль 
грецької культури у тоді ще радянській Україні, 

аби об’єднати не лише греків, а й інші національні 
спільноти, що мешкали на Приазов’ї. Віднині воно 
проводиться щодва роки (раніше — щороку), що-
раз у новому місці — для того, щоб охопити усі 
населені пункти України, колись засновані або ж 
заселені греками. 2017 року року Мега Йорти про-
ходило у селі Малоянисоль, а цьогоріч — у місті 
Волноваха.

На свято, окрім місцевих українських греків 
та представників інших етносів, приїздять також 
і ті приазовські греки, які свого часу емігрували 
до Греції.

Отже, в основі фестивалю грецької культури — 
традиційна схема святкування свята Панаїр, по-
збавлена, однак, релігійної складової.

Вранці греки з усієї України та гості фестивалю 
традиційно формуються у святкову ходу, де кожне 
грецьке товариство представляє себе. Опісля — 
концерт та ярмарок страв національної кухні. Па-

ралельно тривають різноманітні виставки, кон-
курси, презентації.

Приазовські греки живуть близько до лінії роз-
межування, подекуди тут чутно постріли, але для 
них дуже важливо збиратися разом та відчувати 
свою причетність до спільноти.

Фестиваль "Мега Йорти" можна вважати свід-
ченням відродження культури українських греків 
після строкатої історії з переселенням за часів Ро-
сійської імперії, а потім — утисків та репресій в 
Радянському Союзі.

БОГДАН. МУЗИКА

Богдан Самко — 
приазовський грек. 
В музичній школі, 
куди Богдан пішов 
навчатися ще зма-
лечку, йому розпо-
віли, що таке Греція 
і якою є класична 
грецька музика. Бог-
дан згадує, що про 
багату культуру та 
музику приазов-
ських греків дізна-
вся дещо пізніше:

— Коли я закін-
чував університет, 
то побачив по на-
шому місцевому 
каналу наших ста-
рих музикантів, які 
казали, шо грецька 

музика у Приазов’ї занепа-
дає. Ну, я подумав і рішив: 
«А чому би мені не зробити, 
якщо я це можу?» Я сказав 
друзям: «Давайте будемо 
грати нашу музику!» Усі 
були згодні. Все, от так от 
пошло-поїхало.

Сьогодні Богдан збирає 
місцеву традиційну музику 
та має власний музичний 
ансамбль «Охтрас», що в 
перекладі означає «рап-
тово». Мовляв, вони дуже 
раптово з’явилися у куль-
турному просторі україн-
ських греків — коли зда-
валося, що місцеву музику 
відродити вже неможливо.

В ансамблі їх восьмеро. Грають на традиційних 
грецьких інструментах. Дайре — бубон, давул — 
барабан з двома мембранами із овечої або козячої 
шкіри. Також в ансамблі є три скрипки, два клар-
нети і баян.

Для відродження культури та її підтримки по-
трібне залучення молоді. Богдан радіє, що місцева 
молодь продовжує національні музичні традиції: 
співає пісні, грає музику. Музиканти починали із 
відтворення традиційної музики приазовських 
греків, а сьогодні створюють ще й сучасну: «Зараз 
якраз йде відродження цього (музики. — ред.), на 
мою думку. Просто я роблю те, що я можу. То, без 
чого я не можу жити. І все. Коли розпався Радян-
ський Союз, от тоді почалося відродження. Тоді 
багато чого почалося.»

Вони грають не лише грецькі мелодії, а й укра-
їнські та мелодії інших народів. Богдан переконує, 
що не зосереджується лише на власній культурі, а 
з повагою ставиться і до інших:

— Українська музика — вона така задорна: 
гоп-ца, дрип-ца, оп-ца-ца. Коломийки, гопак. А 
греки, вони… Сіртакі бачили? Вони трошки мєд-
літєльнєє. Но у нас (приазовських греків — ред.) є 
[танець] хайтарма - національний танець, що став 
спільним надбанням для греків Криму та крим-
ських татар. Там одноманітні рухи, але теж цікаво.

Дружина Богдана — грекиня. Вдома вони 
спілкуються сумішшю української, російської та 
грецької мов. Для них важливо, що вони — гре-
ки, хоч Богдан називає себе українцем і дуже цим 
пишається.

Виїжджати в Грецію чоловік не збирається. Пе-
реїжджати в інший населений пункт через близь-
кість Нікольського до зони бойових дій — також: 

«Я тут родився, я тут помру. Просто я украї-
нець. Я народився в Україні, я в ній живу. Тут не-
має різниці, якої ти нації. І все.»

Приазовські греки живуть у містечках і селах 
навколо заснованого їхніми пращурами грецького 
міста на території сучасної України — Маріуполя — 
і турбуються про відродження власної культури.

ГРЕКИ В УКРАЇНІ

Перші археологічні знахідки, що свідчать про 
появу греків на землях, які є територією сучасної 
України, датовані VII ст. до н. е. Вже у VI ст. до н.е. 
вони заснували такі міста, як Ольвія, кримські 
Пантікапей (нині Керч), Херсонес Таврійський 
(сучасний Севастополь), Кафа (сучасна Феодосія).

З часів Середньовіччя залишилося чимало 
пам’яток грецької культури в Україні: печерні міс-
та навколо Бахчисарая, фортеці у Керчі й Севасто-
полі, Білгород-Дністровська (або Аккерманська) 
фортеця та багато інших.

У візантійський період почала формуватися ет-
нічна спільнота греків, яку пізніше назвуть «марі-
упольські греки».

У 1778–1780 роках російська імператриця Єка-
тєріна ІІ переселила з Криму на північне узбе-
режжя Азовського моря представників чотирьох 
етносів: греків, волохів, вірмен та грузинів, які спо-
відували християнство. Це, за гіпотезами істори-
ків, було зроблено для того, аби заселити звільнені 

після ліквідації Запорозької Січі землі та полегши-
ти анексію росіянами Кримського ханату п’ятьма 
роками пізніше. Таким чином нащадки греків 
візантійського періоду — понад 18 тис. осіб — 
залишили власні оселі у майже 80-ти населених 
пунктах Криму і, діставшись своєї майбутньої 
батьківщини, заснували на Приазов’ї населені 
пункти та місто Маріуполь.

Селище міського типу Нікольське, де проживає 
Богдан Самко, заснували греки на базі козацького 
хутора Гладкий:

— Греки прийшли сюди (на Приазов’я — ред.), 
заснували спочатку місто Маріуполь. Тут був ди-
кий степ. Нічого не було. Лише козацькі якісь па-
ланки. І потім навколо Маріуполя вони створили 
22 або 23 грецьких поселення. Так вони тут і опи-
нилися.

Села назвали на честь кримських міст, які 
греки були вимушені покинути. Маріуполь став 
неофіційною столицею приазовських греків, і 
вони почали йменуватися маріупольськими гре-
ками.

У той же час на терени сучасної України пере-
селялися греки-військовослужбовці, а на початку 
XX століття до Криму, Мелітополя та Одеси пере-
їздили греки із османських держав. Їх налічувало-
ся близько 100 тисяч.

З часів заснування Радянського Союзу історія 
греків аналогічна історії багатьох етнічних груп. 
Спершу, під час громадянської війни, їх звинува-
тили у співпраці з Нестором Махном, потім вони 
потрапили під хвилю «розкуркулення», а у 1921–
1923 роках пережили голод. У 1930-х роках — нова 
хвиля репресій, під час Другої світової війни — 
чистки (які отримали назву «грецька операція») 
та депортація греків як «ворогів народу». Офіцій-
на причина — звинувачення у колабораціонізмі. 
Адже під час німецької окупації вони займалися 
традиційними ремеслами, а отже «зрадили СРСР 
та допомагали розвивати економіку окупантів».

Сьогодні греків майже стільки ж, скільки і 
століття тому — за переписом 2001 року налічи-
ли 91,5 тисячі, а нині — вже понад 100 тис. осіб. 
Вони живуть по всій Україні: на Причорномор’ї, 
Таврії, Сіверщині, але найбільш концентровано — 
на Приазов’ї.

ВАСИЛЬ. ПОЕЗІЯ

Уся родина поета Василя Папазова народила-
ся на Приазов’ї. Його бабуся з дідусем вивчали 
грецьку у школі: до 1941 року такі ще існували. У 
період хрущовської відлиги і його батьки мали на-
году вчити рідну мову.

Коли я пішов в школу, я взагалі не знав росій-
ську мову — лише грецьку (румейську — ред.). 
Тому що всі навколо спілкувалися тільки грець-
кою. Всі діти, батьки. Усе було грецькою. Ну, 
батьки-то розуміли російську. А ми, діти, між со-
бою так (грецькою — ред.) спілкувалися.

У школі йому довелося вчити українську та ро-
сійську мови. Іронія долі у тому, що сьогодні його 

діти румейської не знають. Вони можуть зрозу-
міти співрозмовника, але не спілкуватимуться із 
ним нарівні.

Василь — майстер спорту з вільної боротьби. 
25 років присвятив тренерській роботі і увесь той 
час жив у Нікольському (за радянських часів — 
Володарське). А 1997 року вирішив повернутися 
додому:

— Писати мене навіяла ця природа навко-
ло. Почав із гуморесок. Написав  гумореску на 
сусіда - усім сподобалося. І почав далі твори-
ти. Потім перейшов на дорослі теми. Писав то 
грецькою  (румейською — ред.), то російською. 

От із тих пір і 
пішло.

Нещодав-
но Василь був 
уперше на іс-
торичній бать-
ківщині — у 
Греції:

— Мене 
тягнуло туди, 
поки я там не 
побував.

Українські гре-
ки переважно не 
називають Грецію 
рідним краєм: від 
них рідко коли 
чуєш слово «бать-
ківщина». Вони 
більше перейма-
ються тим, аби від-
новити, зберегти 
та відродити ту 
культуру, яку вони 

мають тут і зараз.
Залишатися там наміру не мав. Мовляв, вдома — 

краще:
— Я ж стільки років прожив в Україні! Як я 

можу? У нас всі з родичів, хто їздив туди (в Гре-

цію — ред.), всі повертаються назад. Як би склад-
но нам не було б тут (в Україні — ред.), але тут усе 
рідне. Я живу тут, поруч річка, сад, город. Поруч, 
усе поруч.

У 1980–1990 роках Греція давала можливість 
грекам Приазов’я емігрувати з Радянського Со-
юзу, і частина з них таки виїхала. Тим же, хто за-
лишився вдома, уряд Греції пропонував отримати 
довідку, що підтверджувала їхню етнічну прина-
лежність до Греції. У радянському паспорті Васи-
ля Папазова в графі «національність» було зазна-
чено: грек.

МОВА ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я

Греки Приазов’я асимілювалися і частково 
втратили свою мову, культуру та традиції. Через 
вплив кримських татар, вірмен, грузинів, білору-
сів, росіян та українців, поруч або разом із якими 
греки жили протягом різних періодів історії, вони 
вбирали у свою культуру нове. Самобутня куль-
тура маріупольських греків є результатом та свід-
ченням строкатої історії народу.

Через планомірну насильницьку асиміляцію, 
що проводилася в радянську добу, сьогодні гре-
ки Приазов’я спілкуються між собою переважно 
російською мовою, але мають і власні: урумську 
та румейську мови, в складі яких є також низка 
особливих говірок: окрема говірка була свого часу 
майже в кожному грецькому поселенні Приазов’я.

Румейська мова є мовою румеїв — греків-еллі-
нофонів. Дослідники вважають: попри те, що ця 
мова є маріупольським діалектом новогрецької 
мови, її можна називати окремою кримсько-ру-
мейською мовою. Румейська мова сформувалася 
під впливом болгар і турків, а пізніше увібрала в 
себе чимало з української та російської мов.

Урумська мова («урум ділі») є рідною мовою 
урумів — греків-тюркофонів. Греки, які пересе-
лилися із османської провінції Анатолія, та їхні 
нащадки сформувалися в окрему етнічну групу 
на території Візантії в добу Середньовіччя. В Кри-
му вони мовно асимілювалися з кримськими та-
тарами і турками. Так, урумська мова входить до 
тюркської мовної сім’ї, греки-тюркофони можуть 
порозумітися із кримськими татарами, гагаузами.

Державних шкіл із вивченням румейської та 
урумської мов немає, їх зараз вивчають на рівні 
факультативу, адже жодна з цих мов досі не має 
офіційно зареєстрованої абетки. Етнодокумента-
ліст та дослідник мов маріупольських греків Олек-
сандр Рибалко розповідає:

В школах скрізь вивчається новогрецька мова. 
У всіх селах: і урумських, і румейських. А урумська 
мова і румейська мова виключені з офіційного вжит-
ку. Видаються публікації місцевих поетів цима мо-
вами і співаються пісні на фестивалях. І все.

Раніше місцеві греки для запису слів тюрксько-
го походження використовували грецьку абетку — 
так зване караманлійське письмо. У радянську 
добу добровільно-примусово вони перейшли на 
кирилицю, нею ж користуються і донині.

Коли греки Приазов’я сьогодні приїздять до 
Греції, їм доводиться спілкуватися з материкови-
ми греками англійською або ж пояснювати усе на 
пальцях – настільки особливими та відмінними 
від новогрецької мови є приазовські урумська та 
румейська.

Закінчення стор. 10
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Актуально

Зокрема, румейська більше подібна до старо-
грецької, адже греки Приазов’я виїхали з Криму 
саме тоді, коли ця мова там побутувала. Її вони і 
привезли до України. Богдан — носій румейської 
мови. Він пояснює:

Мова греків Приазов’я і материкових греків — 
це все одно, що взяти українця, який не знає ро-
сійської мови, і росіянина, який не знає україн-
ської. Ось таке і виходить. Щось розумієш, чо-
гось — ні.

У 1930-х роках у Радянському Союзі був дуже 
короткий період своєрідного відродження куль-
тур національних спільнот. Так само, як українці 
могли розвивати власну культуру, це могли ро-
бити і греки Приазов’я.

Тоді грецький поет Георгій Костоправ, якого 
називають основоположником румейської літе-
ратури, заснував літературну групу. Тоді ж греки 
почали укладати словник румейської мови, але, 
як годиться для епохи «розстріляного відро-
дження», цей словник не вийшов друком — його 
знищили, а всі інші прояви національної свідо-
мості заборонили. Включно із вивченням грець-
кої мови.

У 1937–1938 роках тривала так звана «грець-
ка операція» НКВС. Тоді 20 тисяч греків були 
затримані, а щонайменше п’ять тисяч — репре-
совані за абсолютно сфабрикованими звинува-
ченнями у шпигунстві та контрреволюційній 
діяльності. Грецьку ж еліту: вчителів, акторів та 
режисерів грецького театру, вчених, поетів роз-
стріляли. Серед розстріляних був і Георгій Кос-
топрав.

У період хрущовської відлиги поети та пись-
менники почали наново відроджувати мову, 
культуру, а отже і традиції греків. Активізація 
письменницької справи є найкращим та чи не 
єдиним способом зберегти мову — залишити її 
у віршах.

Саме завдяки поезії про греків Приазов’я ді-
знався і Олександр Рибалко, який згодом почав 
досліджувати їхні мови:

— В донецькій книгарні я вперше в своєму 
житті побачив збірник «Пирнешу Астру». Ду-
маю: «Що це?» А «пирнешу астру» — це ранкова 
зірка. Це була збірка поезії греків Надазов’я ру-
мейською і урумською мовами. Я взяв цю книгу: 
мені стало неймовірно цікаво, що це таке? «Пир-
нешу Астру», кирилицею написано.

МИКОЛА. ВІВЦІ

Микола Зімбіль живе в селі Катеринівка. Ми-
кола — чабан, тобто пастух. Його дід був пасту-
хом, тато був пастухом, і син, як того хотів би 
Микола, теж буде пастухом. Микола розповідає, 
що для греків вівчарство є традиційним занят-
тям. Отже, коли греків переселяли на Приазов’я, 
вони брали своїх овець із собою.

Отара, за якою доглядає Микола, належить 
жителям сіл Малоянисоль, Труженка і Катери-
нівка. Він чабанує уже 10 років і жартує: якщо 
люди так довго довіряють їм своїх овець, зна-
чить вони «вже перевірені». Усього овець близь-
ко 1200, із них лише 350 — власність Миколи та 
інших чабанів.

— Коли я дізнаюся, що людина чабан, ну, 
займається барашками, то я буквально після 
першого слова «здрастуй» розумію її. Починаю 
втричі більше поважати лише тому, що вона пасе 
барашок. Розумієш?

Робочий день чабана починається о п’ятій 
ранку. Він виганяє овець у поле, випасає їх цілий 

день і додому повертається пізно ввечері. Сезон 
випасу тут триває, поки тепло і поки не випаде 
сніг по коліна.

У холодну пору зігрітися можна у будинку 
чабана. Це своєрідна кімната відпочинку, де ча-
бани не ночують (на відміну від закарпатських 
пастухів). Традиційно в будинку стоїть софа — 
м’який широкий диван. Її вкривають кожухами, 
щоб не змерзнути.

Баранина — перша страва місце-
вих греків, каже Микола. Без неї свя-
та не буває: навіть якщо стіл повніс-
тю накритий, але баранини немає, то 
це не годиться. На урочистих подіях 
почесним гостям тут подають хвіст 
вівці. Це — прояв поваги. Що біль-
ший хвіст — то більше поважаєш 
людину.

До грецьких традиційних страв 
відносять такі: шурпа, хашлама, ку-
біте (грецький м’ясний пиріг). Ці та 
інші страви зустрічаються і в кухнях 
інших народів: кримських татар, ві-
рмен, грузинів, наприклад. Такі за-
позичення національних страв по-
яснюються тим, що греки України 
століттями жили поруч з іншими 
етносами.

Грецька закуска «сувлакі» — м’ясо на малень-
ких шампурах. Також традиційна грецька страва 
— «дзадзики» або «тцатцики»: холодний соус із 
грецького йогурту, свіжого огірка та часника. У 
греків Приазов’я є традиційне печиво — «хуру-
бе», а національну страву кримських татар і баш-
кирів «чак-чак» греки запозичили, ймовірно, ще 
за тих часів, коли вони разом жили у Криму.

Мати Миколи — кримчанка, має українське та 
російське коріння. Батько — чистокровний грек, 
який народився у Катеринівці. Тож Микола — 
наполовину грек і на чверть українець та росія-
нин. Та вочевидь, рід занять ідентифікує краще:

Ну, звісно, я — грек. Якщо пасу барашок, ма-
буть, більше в грецьку кров пішов. Воно навіть 
не в крові — в кістках!

ФЕДЕРАЦІЯ

Федерація грецьких товариств України 
об’єднує 98 грецьких товариств, допомагаючи 
українським грекам фінансово та організаційно. 
Вона долучається до різних фестивалів та ло-
кальних свят.

Олександра Проценко-Пічаджи — 
співзасновниця та голова Федерації. 
1995 року вона вирішила створити Феде-
рацію, адже бачила, що греки Приазов’я 
мають труднощі з тим, як зберігати влас-
ну культуру та об’єднуватися в одну ве-
лику спільноту українських греків:

— Ми (Федерація — ред.) взяли такий 
курс: Греція — історична батьківщина, 
але країна, яка нас виростила, дала осві-
ту і з якою ми пов’язуємо майбутнє на-
ших дітей — це Україна. Тому емігрува-
ти в Грецію немає жодних підстав.

Тоді Олександра активно взялася за 
відродження культури та мов, які по-
терпали від радянських утисків, а тому 
помітно занепали. Україна - багатонаці-
ональна країна, каже Олександра, і греки - 

 її частина. Коли греки приїздили до Греції і каза-
ли, що вони з України, їм відповідали, що такої 
країни не знають і, скоріш за все ті говорять про 
Росію:

В поліетнічній Україні греки мають зіграти 
свою роль. Так само, як у свій час Греція дала світу 
основи усіх знань: філософія, медицина, матема-
тика, історія, культура, мистецтво. Ми повинні 

показати, що ми — одна велика частина України. 
Мудра частина, яка буде займатися нарівні з усі-
ма становленням України як незалежної держави.

Культура греків Приазов’я має певні точки до-

тику із культурою материкової Греції. Але це ціл-
ком самостійна, особлива локальна культура. Гре-
ків Приазов’я часто переселяли, а тому замість 
того, щоб прив’язуватися до місця проживання, 
вони зосередилися на тому, хто вони є.

Вони — україн-
ські греки.

Над матеріалом 
працювали

авторка: 
Валерія Діденко, 

журналістка: 
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редакторка: 

Євгенія 
Сапожникова, 

коректорка: 
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продюсерка: 
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Вести из обществ

БЕЗКОШТОВНІ ОПЕРАЦІЇ 
ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ЗОНИ ООС
Другий рік поспіль у рамках 

спільної акції Благодійного Фонду 
«Чаша Милосердя» та Християн-
ської Служби Порятунку (ХСП) в 
Запорізькому військовому госпі-
талі іспанські лікарі проводять 
операції для жителів зони ООС та 
повертають людям надію на нор-
мальне, гідне життя без болю та 
страждань.

У 2018 році іспанською групою лі-
карів (клініка «Ла Паз») було прове-
дено 32 безкоштовні операції. У 2019 
році іспанські лікарі знову, взявши 
відпустку за свій рахунок і закупив-
ши необхідні медикаменти для про-
ведення операцій, в кінці вересня 
прибули до Запоріжжя для надання 
оперативної допомоги людям, які в 
силу складних життєвих обставин 
не можуть оплатити собі лікування. 
До цих людей відносяться жителі 
так званої «сірої зони» ООС. У ці-
лому, це жителі сіл, що знаходяться 
вздовж лінії зіткнення: Чермалик, 
Гранітне та Старогнатівка.

У цьому році планують протягом 
двох тижнів прооперувати 90 осіб. 
Координатор Штабу ХСП Андрій 
Чміленко займається запрошенням 
пацієнтів, приїздом до Запоріжжя, 
розселенням, організацією лікуван-

ня та поверненням додому. А коман-
да лікарів – це справжній приклад 
єдності християн із різних країн: 
протестанти, католики і православні 
разом рятують людські життя.

Рада Федерації грецьких това-
риств України висловлює щиру по-
дяку та вдячність засновнику БФ 
«Чаша Милосердя» Валентині По-
всюковій, директору БФ «Христи-
янська Служба Порятунку» Юлії 
Скубій, Координатору Штабу ХСП 
Андрію Чміленку за вищий про-
яв гуманності, за допомогу людям, 
які опинилися у біді і зневірилися у 
тому, що в умовах військового кон-
флікту вони ще комусь потрібні.

Ми вдячні Міністерству оборо-
ни, начальнику ГВМУ генерал-ма-
йору медичної служби Ігорю Петро-
вичу Хоменко за те, що дали дозвіл 
керівництву Запорізького військо-
вого госпіталю проводити операції 
для жителів зони ООС, переселен-
ців, учасників бойових дій та чле-
нів їхніх родин. Цим рішенням Ви 
врятували десятки життів, бо біль-
ша частина тих, кого безкоштовно 
прооперували у Запоріжжі не має 
коштів для платного лікування.

Ганна ДОМБАЙ,
заступник голови ФГТУ.

Вигода відгуляла гучно

Наприкінці жовтня у селищі Вигода Долин-
ського району, що на Івано-Франківщині, прой-
шов Фестиваль різноманіття «Вулик культур». З 
обіду й до пізнього вечора місцеві мешканці та 
гості селища могли оцінити танці, пісні різних 
народностей, які мешкають на території Укра-
їни. Захід організувала громадська організація 
«Молода Просвіта Прикарпаття» за підтрим-
ки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) у партнерстві з Вигодською об’єднаною 
територіальною громадою.

На фестиваль приїхали артисти аж із селища 
Сартана, з-під Маріуполя, – легендарний грець-
кий фольклорний ансамбль пісні й танцю «Сар-

танські самоцвіти». Колектив запалював 
грецькими та балканськими танцями, 
співав грецькі пісні. Крім того на екрані 
показали короткий фільм про Маріуполь, 
Сартану й про сам ансамбль. Керівник ко-
лективу В’ячеслав Костиц розповідає, що 
важко зберігати культуру своїх предків у 
зовсім іншій країні, але допомагають тісні 
зв’язки між членами спільноти.

«У нас велика діаспора в Україні. На-
вколо Маріуполя дуже багато грецьких 
поселень, ми дружимо, – говорить пан 
Костиц. – Раз у два роки проводимо вели-
кий фестиваль «Мега Йорти», який зби-
рає грецьку діаспору в Донецькій області. 
Там є можливість подивитися концерт, 
перейняти досвід. А такі заходи, як фес-
тиваль у Вигоді, є дуже важливі сьогодні. 
Бо ми – єдиний народ».

Маріупольці презентували аж 17 но-
мерів, серед яких і українські твори «При 
долині», «Я піду в далекі гори», «Україна – 
це я». Гості також встигли подивитися 
Івано-Франківськ і Карпати.

«Нам дуже сподобалося все: і фести-
валь, і екскурсії, і спілкування з новими 
людьми, – каже балетмейстер ансамблю 
Людмила Теребінкіна. – Глядачі гарно 
сприймали наші танці й пісні, аплодували, 
у декого ми бачили навіть сльози на очах».

На фестиваль приїхали артисти не лише 
зі сходу, але й із заходу. Із Закарпатської 
області завітали представники словацької 

культури – вокальний ансамбль «Гутяночка». 
«Спочатку ми були трохи розгублені, але, коли 

відчули приємну теплу атмосферу, побачили гар-
ну місцевість, майже рідну – адже вдома нас теж 
оточують гори і є річка, то швидко адаптувались. 
Очі розбігались від різноманіття культур», - гово-
рить учасниця ансамблю Наталія Юрик.

Крім того, виступали й місцеві гурти: на-
родний аматорський хор «Прикарпатські са-
моцвіти» з Вигоди, з Долини - ансамбль танцю 
«Перла» суботньо-недільної школи при римо-
католицькій парафії, ансамбль народної музики 
«Карпатські музики», народний лемківський ан-
самбль «Відгомін Бескидів». 

«Цей фестиваль – спорідненість культур, - 
каже селищний голова Вигоди Ярослав Наум. – 
Він проходить у новоствореній Вигодській ОТГ, 
яка розвивається у культурному плані й дуже 
гостинна до всіх, хто бажає її відвідувати. До 
того ж, можна подивитися наші туристичні при-
нади. Завдяки фестивалю люди будуть знати, що 
є така Вигодська громада».

Студенти Івано-Франківського національно-
го медичного університету із Сирії, Індії, Нігерії 
та Азербайджану співали, танцювали, грали на-
ціональну музику своїх країн. Розповідають – 
свято їм сподобалося.

 «Я грав на барабані під час турецької пісні, - 
говорить Rayan Hamadeh із Сирії. – Хоч я й не 
розмовляю турецькою, зате розмовляю мовою 
музики. Фестиваль був дуже хвилюючий і вда-
лося знайти нових друзів».

«Фестиваль був веселим і класним, - каже 
Boma Daso з Нігерії. – Разом з іншими учасника-
ми я співав українську пісню «Ой, чий то кінь». 
Було не дуже важко співати українською, я вже 
звик до неї».

Потім до вечора публіку розважав відомий 
франківський рок-гурт «КораЛЛі» і діджей.

Подія відбулася у рамках проєкту «Зміцнює-
мо громади, об’єднуючи Україну», за яким п’ять 
громад на Прикарпатті створюють свої громад-
ські простори. Вигода – одна із учасників. Тут 
готується до відкриття громадський простір 
«Вулик». Також у проєкті беруть участь Джурів, 
Делятин, Нижній Струтинь і Бурштин.

«Наша діяльність має декілька важливих ці-
лей – це зміщення центру громадських актив-
ностей у райони області, урізноманітнення та-
ких заходів, знайомство громад між собою як на 
Прикарпатті, так і в Україні загалом, – говорить 
керівниця проєкту Євгенія Бардяк. – Фестиваль 
у Вигоді – не тільки мистецтво, а ще й диплома-
тична місія з освітнім елементом. Ми будуємо 
мости і руйнуємо стіни!».

Ольга РОМАНСЬКА. 
Проєкт “Зміцнюємо громади, об’єднуючи 

Україну” організовує Івано-Франківська об-
ласна організація “Молода Просвіта” за під-
тримки Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID).
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ДИМИТРИС МАНИОТИС -
греческий художник-самоучка ХХ-го века

(10.07.1923, Одесса – 03.04.1985, Афины)

Я хочу рассказать о судьбе и творчестве выда-
ющегося греческого художника-монументалиста, 
родившегося в Одессе, Дмитрия Фомича Маниоти-
са (греч. Δημήτρης Μανιώτης), чьи детство и юность 
прошли  здесь, на Греческой улице, 20.

История его семьи с легкостью может послужить 
сценарием для приключенческого сериала, но сам 
он не очень любил рассказывать о себе. Подробно-
сти биографии сохранила для нас его родная сестра 
Евгения Фоминична Маниоти-Холинская. Евгения 
Холинская умерла в апреле 2007 года в Одессе. В этом 
же году вышла моя первая книга «Одесская област-
ная община греков. Вехи истории. XIX – XXI вв.», где 
описана история семьи грека Томаса (Фомы) Манио-
тиса, рассказанная ею по моей просьбе.

Семья  Маниотис жила под Салониками, это было 
около 150 лет назад. Во время набега турок деда Евге-
нии и Димитриса казнили: посадили на кол при всей 
семье - жене с дочерями,  при 11-летнем сыне Фоме. 
Женщин оставили, мальчика взяли в янычары. В 18 
лет ему удалось бежать, он добрался домой ночью, но 
родные со слезами велели ему немедленно уходить, 
чтобы не повторить судьбу своего отца: «Беги немед-
ленно, беги в Россию». Больше мальчик свою мать и 
сестер никогда не видел.

Так Томас Маниотис на 19-м году жизни попал 
в Россию и двадцать лет жил в Санкт-Петербурге. 
Начинал коробейником, занимался торговлей. Знал 
несколько языков: английский, турецкий, итальян-
ский, русский, французский и греческий.  Стал кон-
дитером, затем ресторатором, работал день и ночь, а 
позже приобрел гостиницу, сам был шеф-поваром и 
кондитером в своем ресторане. 

В 40 лет он встретил девушку, Ольгу Семенову, 
русскую дворянку, аристократку, оставшуюся с дет-
ства сиротой и вынужденную работать гувернант-
кой. Мать Ольги, россиянка итальянского происхож-
дения, родившаяся в Санкт-Петербурге, обучалась 
здесь манерам, чтобы стать фрейлиной при царском 
дворе. Томас познакомился с Ольгой и женился на 
ней в начале 1910 года, в ее семье был свой герб и пра-
во на потомственное дворянство. К этому периоду 
Томас Маниотис был уже состоятельным человеком. 
Он имел свой выезд, на карете красовался герб жены, 
жили они неплохо до 1917 года, венчались и крести-
ли детей (две дочери) Евгению и Элли (официальное 
имя Лиза) в посольской греческой церкви, и там же 
была греческая школа, которую девочки посещали. 
Во время октябрьского переворота все состояние 
практически пропало, часть своих сбережений Томас 
оставил в греческом посольстве.  Приехали в Одессу, 
спасаясь от революции и надеясь, что сюда это без-
умие не докатится, приобрели квартирку № 49 на Гре-
ческой улице, 20.

Там родился 10 июля 1923 года Димитрий Ма-

ниотис, Дима – младший 
сын, будущий знаменитый 
художник, и там же умерла 
в детстве Элли, заболев ин-
фекционной болезнью.

Семейная легенда о том, 
почему они, как многие 
тогда, не уехали в Констан-
тинополь, обвиняет в этом 
маленького Диму – трех-
летний, он играл дома, на-
шел и изрезал документы 
отца, семьи, и уехать они 
уже не смогли. 

Маниотис-старший 
пытался как-то приспо-
собиться к новой власти, 
начать какое-то свое дело, 
но ничего не получилось, 
устроился работать в сто-
ловой  оперного театра.  
Диме понравилось ходить 
туда, звуки классической 
музыки он любил впослед-
ствии  так же сильно, как 
живопись, и хорошо разби-

рался в музыке. Кстати, единственная его картина, 
посвященная  Одессе, – это оперный театр.)

Мальчик был способным, начинает рисовать 
рано. «В мои семь лет, я понял, что у меня есть что-
то отличное от окружающих – живопись. С тех пор я 
был застрахован от трагедии художественного само-
выражения».    

К сожалению, у кого он учился в Одессе живопи-
си, мы пока не знаем, как и не знаем, в какой школе-
десятилетке он учился, и кто там преподавал рисова-
ние, но очень хочется верить, что он попал в хорошие 
руки, такие как у А.Н. Стелиануди, преподававшего 
в нескольких школах города. В Одессе Дима берет 
первые уроки живописи. Отец поддерживает сына. 
Евгения вспоминала, что учителя говорили отцу, что 
у мальчика превосходный талант рисовальщика.

Наступают тридцатые годы ХХ века, отцу в аль-
тернативной форме предлагают принять советское 
гражданство, Томас отказывается, и его высылают в 
1937 году в  Сибирь.  Мать едет за ним, берет с со-
бой Диму, отца они не нашли и вернулись домой. 
Дикая природа Сибири, тайга оставят маленькому 
Димитрию много воспоминаний, которые он позже 
изобразит в своих пейзажах с исключительной жи-
востью на холсте, рисуя леса тополей и берез, снег, 
медведей, косуль. 

Отец перепи-
сывался с семьей 
какое-то время, они 
пытались ему что-то 
послать: шапку, чес-
нок, –  молоденький 
брат Таси Влисмас – 
подруги Евгении – 
оказался там вместе 
с ним и смог о нем 
рассказать по воз-
вращении. Томас 
Маниотис оттуда не 
вернулся. А мать са-
мого Томаса, бабуш-
ка Евгении и Димы, 
оставшаяся в Гре-
ции, дожила до ста 
лет, она все ждала 
сына, но ее надежды 
не сбылись. 

Семья осталась 
нищей, не было ни 
наволочки, ни про-
стыни, голодали, бедствовали, а у них стены ломали 
в квартире, пытались что-то найти, считая, что Томас 
привез с собой  из Питера ценности. 

Семья распадается, мать и Димитрия принуди-
тельно депортировали в Грецию, а поскольку его се-

стра Евгения уже вышла замуж за советского граж-
данина, она осталась в Одессе. Уезжая из Одессы, 
юный Маниотис взял с собой только ласковое имя 
Дима, так звали его дома, в Одессе, так его продолжа-
ли звать близкие и потом, до конца  его жизни.

Его мать умирает от голода в 1941 году, до послед-
него поддерживая сына, а  жизнь восемнадцатилет-
него Димы Маниотиса сохранит мэр острова Сирос, 
ценитель  искусства Теодорос Каракалас, который 
случайно увидел работы Димитрия, уже после смер-
ти его матери. Наблюдая за страстью рисовать и по-
няв уровень таланта молодого Димы к живописи, Т. 
Каракалас  берет его в свою семью, дает ему работу, 
еду и достает ему (в военное время) необходимые ма-
териалы.

В 18 лет на острове Сирос прошла первая выстав-
ка молодого художника и сразу принесла ему всегре-
ческое признание. 

После войны он приехал в Афины, где был принят 
в Школу изящных искусств. Однако долго Димитрий 
там не продержался. Либеральный дух с взрывным 
темпераментом не выдержал консервативности и за-
мечаний профессоров о том, что он использует крас-
ный («коммунистический») цвет, и, не проучившись 
и года, он ушел. «Меня считали очень «грязным» из-
за свободы прикасаться к кисти и думать ею, о чем 
хочу», – говорил он, смеясь, об этом эпизоде своей 
жизни, по словам дочери, художницы Ольги Мани-
отис. «Но они (преподаватели) все же смогли сделать 
мне хорошо, потому, что тогда я пошел к гроссмей-
стерам, – Микеланджело, Рубенсу, Делакруа… И еще 
кое-что: я нахожу мертвых лучше живых. Вы знаете, 
о чем мы говорим с Людвигом? Боже, дай мне его 
волю в моем собственном искусстве!»

Людвиг был не кем иным, как Бетховеном, кото-
рого он считал своим  великим духовным наставни-
ком, что отразилось в творчестве Маниотиса двумя 
портретами великого композитора-бунтаря, напи-
санными в особенной манере.

Он восхищался композитором, потерявшим 
слух, сочинявшим гениальную музыку, не имея воз-
можности самому ее слышать. Восхищался его упор-
ством, волей и победой над собственной немощью, 
выраженной в великой музыке. Всегда рисовал свои 
картины под звуки классической музыки, вспомина-
ли впоследствии его дети, чаще всего слушал своего 
Людвига. 

В течение короткого времени Маниотис был  уче-
ником у  художника Спироса Викатоса* и изучал 
скульптуру у Васоса Фалерея**.

В 1948 году он женится на Катерине Керваниду (из 

семьи беженцев из Малой Азии), молодые переехали 
на остров Сирос, где Катерина стала преподавать, так 
как ранее окончила Академию Раллио и стала учи-
телем. (Одесская семья Ралли, так же как одесситы 
Г.Маразли и Ф.Родоканаки, открывали и содержали 

свои многочисленные учебные учреждения по всей 
Греции, оказывая помощь недавно ставшей незави-
симой молодой республике.)  

В 1949 году у пары родился первый сын. Дими-
трис Маниотис, из любви и благодарности к мэру 
острова Сирос, спасшему его когда-то от голодной 
смерти,  дает своему сыну имя Феодор. Крестит пер-
венца лично мэр Теодорос Каракал. Рождество 1950 
года совпадает с рождением дочери Ольги.  

В течение нескольких лет Маниотис занимается 
керамикой, работает на заводе Керамейкос, его заин-
тересовало гончарное ремесло и греческая античная 
манера. Основам гончарного ремесла его обучал из-
вестный немецкий керамист Макс Эльстер. В 1980 
году Димитрис уже сам преподавал дочери  Ольге 
роспись по керамике.

В 1952 году он поселился в Каламате, где отвечал 
за художественный отдел керамики. Не оставляя 
своей любви к живописи, он рисует картины, лепит 
кувшины и тарелки, и составляет отчеты о керами-
ке. Он находится под влиянием своего фаворита 
Делакруа, пока не находит свой  стиль выражения. 
В Каламате в августе 1954 года родился его третий 
сын Ахиллес. 

В 1955 году он поселился на Самосе, где его 
жена была назначена учителем. Здесь, свободный 
от поиска средств к существованию, он занимает-
ся только своим искусством. Он начинает рисовать 
на больших поверхностях, считая, что так больше  
возможностей для самовыражения. В 1956 году в 
Контакейке, (о. Самос), в мастерской он разложил 
свой холст и впервые нарисовал «свободные души», 
в виде лошадей. Поскольку места было мало, он вы-
шел и посмотрел в окно, чтобы увидеть картину из-
далека.

В 1959 году они переехали в столицу острова, 
Вати, где он без передышки рисовал свои картины 
на больших пространствах. Вдохновленный техни-
кой окрашивания поверхности цветами радужной 
оболочки (не прямыми, а круглыми, полукруглы-
ми), он дожидался, когда фон хорошо высохнет и 
на этой основе сверху рисовал нужный ему объект 
белым цветом. Первая картина в этом стиле, посвя-
щенная свободным душам мира (лошадям), была 
выставлена   в 1960 году в Парнасе. Ее сразу купил 
судовладелец Никос Номикос.

В поисках еще больших площадей он находит 
большой особняк немецкого металлургического 
завода Михльберг, наиболее подходящий по высо-
те и размеру. Здесь будет нарисована его знамени-
тая «Октябрьская революция» (длиной 30 метров и 
высотой 2 метра). Поскольку не было 30-футового 
лайнера, ему пришлось заказать из Голландии три 
рулона 10-метрового черного холста, чтобы подго-
товить фон. Сын вспоминал, что в семье все всегда 
было подчинено творчеству отца. Даже нуждаясь, 
они покупали сначала не мебель и продукты, а кра-
ски и холсты, выписывая все это из Голландии, к кра-
скам всегда прилагалась свежая грампластинка клас-
сической музыки. Вся семья помогала ему готовить 
выставки – картины были большими, их надо было 
перетаскивать, разворачивать, сыновья часто гото-
вили фон, чтобы сократить ему время для написания 
самих картин.

«Октябрьская революция» была нарисована пол-
ностью голыми руками, с помощью ладоней, пальцев 
и ногтей. Когда его пальцы начинали кровоточить, 
он прекращал и есть, и писать, чтобы раны зажили, 
и он мог быстрее продолжить работу. Самая длинная 
поверхность, которую он мог повесить в мастерской, 

была 7 метров. Он рисовал 7 
метров, ждал, чтобы хорошо 
высохло, свертывал в рулон. 
Затем рисовал следующий 
кусок, а затем делал ассоци-
ации. Сам художник смог 
увидеть свою картину цели-
ком на выставке во дворце 
Заппейон*** в Афинах на 
Пасху 1969 года. Работа над 
картиной заняла два года 
(1963–1965). У Маниотиса 
был дар рисовать очень бы-
стро. 

Историческое событие 
Октябрьской революции – 
восстание человека против 
ограничений в его постоян-
ной борьбе за свободу. Ди-
митрис Маниотис выразил 
личную и общую символику. 
Яркие цвета – красный, зе-
леный, желтый – подчерки-
вают фигуры воинов. Свет 
питал его искусство, которое 
изо всех сил пыталось сло-

мать границы пространства и времени.
«Тем не менее, этот Свет питал его несовмести-

мый с человеческой ложью и низостью характер», – 
говорила об отце Ольга Маниотис.

Также в Милберге им была написана «Зои» 
(жизнь), его вторая по величине большая картина 
(7,5 метра в длину и 5 метров в высоту), «Кавказ» и 
многие другие замечательные работы. Со временем 
в его индивидуальном стиле, которым он  был вдох-
новлен долгие годы, произошли небольшие измене-
ния, но – всегда с использованием  цветов радужной 
оболочки.

Начиная картину, он делал особый фон (цветной 
или монохромный). Он «лает» на поверхность цве-
том, и, пока цвет еще свежий, в нужных местах удаля-
ет свежий цвет, а с раскрывающимся белым холстом 
отображалась его тема. В Греции тогда так никто не 
писал, это было и новаторством, и дерзостью. «Но 
если бы мы хотели сконцентрировать всю духовную 
позицию Маниотиса как в его искусстве, так и в его 
жизни, мы бы выбрали символ, в который он верил 
сам: Прометей», –  говорила об отце Ольга Маниотис. 

Я с ней соглашусь. Мальчик, ученик советской 
школы, понимавший ужас авторитарного советского  
строя, имевший репрессированного отца и расска-
зы матери-дворянки о прошлой жизни, выпестовал 
свой характер в свободолюбивой Одессе, оставаясь 
бунтарем. Он писал свои картины «против всех». 
Его творчество убивало и авторитарность СССР, и 
либеральность тогдашней Греции. Действительно, 
картина «Прометей» (и в этот ряд я бы поставила 
его «Джордано Бруно» и «Бетховена») – это гимн 
бунтарству человека против косности жизни. Сим-
вол щедрого подношения духовного человека всему 
человечеству. Но он при этом считал, что  бунтар-
ство, даже с  его осознанием и личным выбором, яв-
ляется грубым наказанием, которое ревнивые Боги 
накладывают на каждого Прометея; трагической 
тревогой творения. 

Спешил писать. «Какую причину я приведу Ми-
келанджело по картинам, которые я не создал, не 
приложил усилий, чтобы их нарисовать? – Он инту-
итивно задумывался о своем конце…».

На Самосе он пробудет до 1966 года и оконча-
тельно вернется в Афины. Он продолжает непре-
рывно рисовать, создав огромную коллекцию кар-
тин, около 1 000 маленьких и больших, его любимые 
сюжеты: пейзажи, (особенно в жаркой Греции 
впечатляют его снежные пейзажи)лошади-души, 
марины, мифология в стиле ню. Рисует по памяти 
маслом, акварелью, темперой, из-под его кисти вы-
ходят портреты известных людей, особенную из-
вестность получили два портрета Л. Бетховена, ин-
тересно, что сделаны они одним коричневым цветом, 
где лицо, прическа и одежда композитора переданы 
только разницей тени, растушевкой, и впечатление 
от портретов очень внушительное. Эту же технику 
он применит, только в красных тонах, к «Джордано 
Бруно» и «Прометею».

Маниотис, всю свою жизнь проживший у моря, 
был отличным маринистом. Мне кажется, что среди 
десятка морских пейзажей, есть несколько изобра-
жений и нашего Черного – уж больно эти картины не 
похожи на сладкие рекламные виды Эгейского сре-
диземноморья.

Афины принесли ему известность и популяр-
ность. Он часто делает большие индивидуальные 
выставки в Мегароне Заппейон (самый большой вы-

ставочный зал Греции) и других местах. Многие кар-
тины сразу раскупались коллекционерами и любите-
лями, их можно встретить  в домах судовладельцев, 
в Национальной галерее, в  коллекции В. Фрисси-
ра,**** Библиотеке Самоса и у многих друзей. Тем не 
менее, когда неизвестный человек выразил желание 
иметь картину, но у него не было денег, он просто от-
дал ее ему. 

Он писал до конца своей жизни, которая обо-
рвалась 3 апреля 1985 года, смерть нашла его рано 
в возрасте 62 лет, он ушел, оставив множество не-
законченных работ на разных этапах. Рак легких, 
по словам врачей, был вызван токсическими веще-
ствами красок, которыми он дышал, пока они были 
свежими, в огромных количествах в течение многих 
часов каждый день.

Помимо живописи, он также занимался написа-
нием сочинений, хронографов (анекдотов) и поэзии. 
В 1978 году в Греции  были выпущены два поэтиче-
ских сборника «... и легенда продолжается» и «Чело-
век», в которых есть оригинальные эскизы. Писать он 
стал, когда почувствовал, что уже не может рисовать 
по много часов в день, чтобы как-то компенсировать 
свою жажду творить.

В Одессу Димитрис Маниотис приезжал два раза, 
был в гостях у Евгении, бывал и в Санкт-Петербурге, 
где прошла молодость его родителей. Он очень  хотел 
установить в Одессе в каком-то музее экспозицию из 
своих художественных работ, подарить их городу, но 
тогдашние власти отнеслись к его предложению рав-
нодушно, тянули время, места не нашлось, он поехал 
в Санкт-Петербург и сразу договорился там, подарив 
свои работы городу на Неве. 

Он очень обиделся на равнодушие одесситов, 
которые и знать ничего не знали о нем. В Одессу он 
рвался приехать еще, но уже был неизлечимо болен. 
Его последняя работа – «Апиева дорога». У Евгении 
были его книжки на греческом языке – его басни, 
стихи, анекдоты, истории, воспоминания, несколько 
графических рисунков, зарисовки. У него осталась 
вдова, с которой Евгения переписывалась, и трое де-
тей. Его книжки на греческом языке и эскизы, пода-
ренные им сестре Евгении, пропали после ее смерти.

В некрологе, посвященном ему, писалось: «Ди-
митрис Маниотис рисовал быстро, используя все – 
кисти, губки, шпатели, мастерки, руки, тряпки, лес, 
чтобы они могли придать картине именно то, что он 
хотел. Из-за больших размеров его картин, он имел 
прозвище «Художник грузоотправителя», так как его 
работам почти невозможно было проникнуть в дома 
или другие места людей с низким доходом, главным 
образом из-за объема. Однако он часто жертвовал 
свои работы тем, кто хотел этого, но они просто не 
могли их купить. Его работа «Октябрьская револю-
ция» сама по себе была революционным нововведе-
нием для своего времени, преодолев все ранее суще-
ствовавшие стандарты и клише. Тридцать метров в 
длину и два в высоту (3000 х 200 см) в трех рулонах 
по десять метров (10 м). Проект был завершен за два 
года, и он полностью раскрасил его пальцами, ладо-
нями и ногтями! В своих монохромных работах он 
работал абстрактно после того, как рисовал холст, а 
затем «стирал» его, удаляя ненужный для него цвет, 
создавая тени и свет в точках, нужных будущей 
картине. Никос Кундурос******* назвал его гени-
ем, и не случайно».

* Спиридон Викатос (греч. Σπυρίδων Βικάτος Ар-
гостолион Кефалиния 24 сентября 1878 – Афины 6 
июня 1960) –  греческий художник 20-го века. Один 
из последних представителей «Мюнхенской школы 
греческой живописи».

**Васос Фалерей (1905 – 7 октября 1979),(греч. 
O  Βάσος Φαληρέας), греческий скульптор, один из 
самых важных представителей академической 
школы скульптуры в Греции в 20-м веке.

*** Выставочный зал «Заппион» (греч. Ζάππειον 
μέγαρο) — здание в классическом стиле, построен-
ное в Афинах австрийским архитектором Теофи-
лом фон Хансеном для проведения первых олимпий.

**** Музей Фриссираса – это современный музей 
живописи в Афинах. Он был основан Vlassis Frysiras, 
юристом и коллекционером, экспозиция состоит 
из более чем 3000 произведений искусства, картин 
и скульптур греческих и европейских художников. 

******Никос Кундурос (греч. Νίκος Κούνδουρος; 15 
декабря  1926,  Айос-Николаос,  Крит,  Греция  –  22 
февраля 2017, Афины, Греция) – греческий киноре-
жиссёр, сценарист, продюсер, художник и монта-
жёр.

Елизавета 
КУЗЬМИНСКАЯ-ПОЛИХРОНИДИ,

 г.Одесса.

Димитрис Маниотис возле своей картины Боги Олимпа

Мустанг 300X200-2600x1700

Октябрьская революция 3000x200cm. Фрагмент  (300x200cm)
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У Маріуполі презентували картину 
«Вихід греків з Криму. Заселення Урзуфа»
24 жовтня у художньому музеї ім. А.І.Куїнджі 

презентували нову картину художника Анатолія 
Манойлова. Твір «Вихід греків з Криму. Заселен-
ня Урзуфа» присвячено 240-річчю переселення 
греків з Криму до Приазов’я. Він висвітлює дуже 
складний і неоднозначний період у житті грець-
кого народу. Про ці часи написано багато історич-
них досліджень, створювалися і художні твори.

Глядачу пропонується багатофігурна живо-
писна композиція, яка відображає конкретну 
історичну подію – прихід греків до міста посе-
лення. Автор поставив дуже складну художню 
задачу – створити психологічні образи греків-
переселенців, показати з одного боку масштаб-
ність, а з другого - трагізм цієї події.

Особливе місце у композиції займає особис-
тість духовного глави переселення – митрополита 
Готсько-Кафайської єпархії Константинопольсько-
го патріархату Ігнатія. Картина містить багато сим-
волів, які підкреслюють змістовність твору.

На презентацію прийшли не тільки поцінову-
вачі сучасного живопису, але і гості, серед яких 
представники грецької діаспори Надазов’я.

«Сьогодні визначна подія - 
музей презентує виставку однієї 
картини. Вона написана до зна-
чимого ювілею: в ці роки випо-
внюється 240 років переселен-
ню греків з Криму до Приазов’я. 
Воно почалося у 1778 році, а 
закінчилося у 1780 році. Ана-
толій Манойлов зумів створити 
багатофігурну композицію, яка 
відобразила момент, коли греки 
прибувають на місце свого по-
селення», - розповіла директор 
музею Тетяна Буллі.

Як зазначив сайт ��������-��������-
news.c��, Тетяна Буллі звернула 
особливу увагу на символи, які 
художник хотів передати в сво-
єму полотні. Так, колесо символізує рух, вода - 
продовження життя, а грецька амфора - зв’язок 
із минулим, історією та традиціями.

Голова Федерації грецьких товариств Укра-
їни Олександра Проценко-Пічаджи зазначила 

майстерність художника, вона подякувала йому 
за роботу. Адже, на її думку, грекам важливо не 
тільки знати і берегти свої традиції та історію, а 
й передавати їх наступним поколінням.

Прес-служба ФГТУ.

ДВЕ «ЛЕГЕНДЫ»,
которые пересказывают в Азовской Ялте

І
В далёкую, седую старину из константинополь-

ской гавани вышло небольшое судно. То были греки, 
волею судьбы отправленные искать лучшей доли в 
чужом краю. Их путь лежал через Понтос Аксинос – 
море негостеприимное, море, пожирающее людей. 
Вселявшее страх в сердца моряков лишь одним сво-
им именем, гневом разрослось море, едва покой его 
вод был нарушен. Волны ударялись о борт, беспре-
станно швыряя судно из стороны в сторону. Ветер 
бушевал неистово. Чёрная пучина то и дело рас-
крывала пасть, желая проглотить греков, которые 
совершенно выбились из сил в неравной схватке с 
бушующей стихией.

Наконец, буря утихла, даровав благополучное 
спасение. Но в тот самый момент, когда греки вновь 
воспылали надеждой, на водную гладь спустился 
густой туман. Белая пелена укрыла судно от солнеч-
ных лучей, погрузив людей в непроглядную мглу. 
Отчаяние с новою силой охватило греков, потеряв-
ших возможность увидеть землю.

И вот одним утром с зорькой повеял благопри-
ятный ветерок, рассеяв непроглядную пелену и 
открыв солнце. Взорам греков показался зелёный 
берег, над которым возвышались необычайной кра-
соты горы.

– Ялус! Ялус! (Берег! Берег!), – закричал один из 
них, едва веря своим глазам.

Греки, уже готовые было отдаться в объятия 
морской глуби, из последних сил приветствовали 
землю. Открывшийся горизонт воспламенял ра-
дость в сердцах страдальцев, совершенно позабыв-
ших это чувство.

То была прекрасная Таврида – дивный Крым. На 
этой благодатной земле греки основали небольшое 
поселение и назвали его самым дорогим для них 
словом «ялита (прибрежная)».

 
ІІ

Весной 1780 года греки – выходцы из  трёх групп 
крымских селений: (1) Ялита (Ялта), Верхняя Агутка 
и Нижняя Агутка (она же Фарфара); (2) Марсанда, 
Магарач и Никита; (3) Бююк-Ламбат, Кучук-Ламбат  
и, предположительно, Милари (он же Дегирмен-

кой) – прибыли к месту, выделенному им для по-
селения. Переселенцам очень приглянулось место у 
моря, где протянулась длинная Белосарайская коса 
(к слову, своё название коса получила от некогда 
стоявшей здесь ногайской крепости Балы-Сарай). 
Да и место в бухте казалось богатым рыбой. Здесь 
греки и решили поселиться все вместе. Общее дело, 
по старой греческой традиции, началось со спора. 
Жители не могли договориться о названии для но-
вого селения. Каждая группа переселенцев отста-
ивала своё название – Ялита, Марсанда и Ламбат. 
Большинство жителей, которым удалось пережить 
двухлетнее переселение, были выходцами из второй 
группы переселенцев, поэтому они настаивали на 
названии Марсанда. Спор шёл долго, сопровожда-
ясь криками и ссорами.

Наконец, переселенцы из третьей группы сел, 
оказавшиеся в меньшинстве, уступили и не стали на-
стаивать на своём названии. Но выходцы из Ялиты и 
обоих Агуток никак не хотели уступать и настаивали 
на названии Ялита. Спор затянулся, обещая кончить-
ся плохо. Тогда старики собрались и между собой ре-
шили отдать право определить название села самой 
судьбе. Два самых сильных борца из Марсанды и 
Ялиты должны были померяться силами. Кто побе-
дит, тот и даст имя новому селению. Мудрее сложно 
было придумать. Согласились. Все уселись в тради-
ционный круг. Два лучших борца вышли в центр. 
Боролись до самой ночи, но никто не уступил в силе. 
Опять поднялся шум. Спор завязался с новой силой. 
И вдруг в круг вышел отец Серафим и сказал: «Крым 
для нас – море и горы! Посмотрите вокруг, здесь гор 
нет. Но здесь есть море! Оно всегда будет напоми-
нать нам о нашей родине. Море по-румейски «яло». 
Именно поэтому давайте назовём наш новый посё-
лок Ялитой. Так мы никогда не забудем, что вышли 
из крымского побережья. Вместе у нас получится 
одно большое селение. Но каждый пусть селится в 
одной из трёх частей. Их и назовём так, как называ-
лись наши села в Крыму». После этих слов спор пре-
кратился и в дикой степи, на пригорке у берега Азов-
ского моря, прямо напротив Белосарайской косы по-
явился большой посёлок Ялита (Ялта).

Не знаю, насколько эти «легенды» являются 

правдой или вымыслом. Подтвердить или опровер-
гнуть первую «легенду» в полной мере, очевидно, 
не удастся, но совершенно точно, что греки некогда 
пристали к крымским берегам, гонимые судьбой.

Со второй «легендой» дело обстоит вот как. Придя 
к берегам Азова, греки, в самом деле, поселились тремя 
кварталами: место в центре заняли выходцы из Мар-
санды, Магарача и Никиты; сторону ближе к Урзуфу 
(по-румейски Маджярь) заняли выходцы из Ялиты и 
Агуток; квартал со стороны Мангуша (по-румейски 
Маґуш) заселили переселенцы из обоих Ламбатов и 
Милари. От Марсада их отделяла глубокая балка. Так 
и прижились три названия для разных частей Ялиты: 
Ялита, Марсанда и Ламбат. Сегодня они, к сожалению, 
почти перестали использоваться. Но часть, которая 
именовалась Ламбатом, уже в советское время стала 
именоваться Мичурино (по названию колхоза, кото-
рый там располагался). Другое современное название 
этой территории – Девятая сотня.

Греки во всех трёх частях Ялты множились. Село 
разрасталось по всем направлениям. Некоторые гре-
ки поселились под холмом, ближе к морю - на плавнях 
(румейск. тараль). Так образовался четвёртый квар-
тал Ялты с названием Таралёт. А беднейшие ялтинцы 
стали селиться в западной части посёлка, образовав 
квартал с названием Китайщина. Позже около Ялты 
выросли слободки, основанные переселенцами из 
украинских и русских сёл. Одна из них приросла к Та-
ралёту со стороны Белосарайской косы (около самого 
устья реки Мокрая Белосарайка). Эта часть посёлка и 
по сей день именуется словом Бардычь. Вторая сло-
бодка на несколько километров протянулась вдоль 
побережья в сторону Урзуфа. Раньше эту слободку 
называли словом Лафировка. Сейчас она известна как 
Новая Ялта, большая часть которой занята пляжем, 
пансионатами и базами отдыха.

*Эти легенды также встречаются в книгах Ива-
на Джухи «Милар-Мельница», Георгия Бадасена «По 
страницам истории села Ялта» и Балджи «Пикро 
зарзалудъ. Горький абрикос».

Николай АХБАШ –
житель посёлка Ялта,

член Совета Харьковского городского
общества греков «Гелиос».

Порой очень трудно отличить легенду от были,
но совершенно точно то, что легенда несёт в себе

твёрдую истину, смягчённую народным вымыслом.
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Литературный Парнас

«МАРИУПОЛЬ В СОЗВЕЗДИИ ЛИРЫ-7»
Мариупольские литераторы презентовали в греческом культурном центре «Меотида» юбилейный 

сборник литобъединения «Азовье» «Мариуполь в созвездии Лиры-7»  
В гостеприимном культурном центре «Меотида» Мариупольского общества греков прошла презента-

ция юбилейного коллективного сборника-антологии «Мариуполь в созвездии Лира-7»,  приуроченного к 
95-летию городского  литературного объединения «Азовье». О новом сборнике и юбиляре – ЛитО «Азо-
вье»  рассказала его председатель, редактор, составитель сборника, член Национального союза писателей 
Украины Наталья Харакоз. 

На презентации звучали стихи о мире, добре, дружбе, любви к родному краю, Украине. А дополнили 
выступления поэтов мариупольские барды.

Данный сборник, от предыдущих ранее вышедших шести, отличает увеличение  авторского состава. 
Так, в него вошли и произведения членов других литклубов города: «Моряны», «Прометея». «Ильичев-
ских зорь», «Созвездия Лиры», «Рассвета», а также   расширенные исторические материалы о зарождении 
литературного движения в городе  Мариуполе, в котором  принимал участие и основоположник совет-
ской греческой литературы Георгий Костоправ, получивший билет члена Союза писателей из рук Макси-
ма Горького.  

С объединением «Азовье» связаны и имена известных греческих литераторов, таких, как Леонтий Ки-
рьяков, Антон Шапурма, Дмитрий Папуш, Павел Саравас и др. В 60-70- годах прошлого века в «Азовье», 
наряду  с секциями поэзии,  прозы, публицистики, существовала и секция греческой поэзии, в которую 
они входили. 

В настоящее время в «Азовье» входят около ста авторов, в том числе 10 членов Национального союза 
писателей Украины, члены Межрегионального союза писателей Украины, конгресса литераторов Укра-
ины, других творческих союзов. Некоторые из них живут в ближнем и дальнем зарубежье.  Есть и авто-
ры греческого происхождения: Валерий Киор, Григорий Меотис, Анастасия Папуш, Виталий Арабаджи, 
Анатолий Шевченко-Зурнаджи, Алевтина Федорова, Зоя Гайтан, Альбина Лисенкова-Челпан, Георгий 
Оптов, Наталья Харакоз.  

Предлагаем  вниманию читателей их произведения. 

Валерий  КИОР
ВЫЙДУ В НОЧЬ    

Выйду в ночь…
   и  прислушаюсь к звездам.
Говорят,   это светят сердца
Тех, кто был  для великого
                             создан,
Но свой путь 
                   не прошел до конца.
Это души ушедших поэтов,
Это души погибших 
                         солдат.
Чуть печальные капельки
                        света
В наши души 
                      сурово  глядят.
Все пустое
                    уносится прочь.
Тишь стоит,
Шепот птиц слышен
                         в гнездах…
Ты когда-нибудь 
                     выбежишь в ночь
И заплачешь, 
      прислушавшись к звездам.

КОЛОДЕЦ  

Ничего нелепей я не видел…
Походив немало  по земле,
Я увидел скорбную 
                          обитель, -
Заколоченный колодец на селе.
Да, обитель!
             Знаю, - чьи-то души
Обитают         
             не на небесах.
Может,            
         это души всех заблудших,
А точнее,
            заблудившихся в грехах.
Из колодца звезды повиднее,
Словно для слепых
               они горят.
И слепые души  их  прозреют,
А потом  уже и в небо 
               воспарят.
Тяжело рифмуется такое, -
Будто сам 
               в незримой кабале.
Но не даст ни жизни, ни покоя
Заколоченный  
               колодец на селе. 
 
Григорис МЕОТИС 

      Валентину Миски-Оглу
Над нами есть другое небо.
Но в сиреневых тонах.
Издревле там по воле Феба.
Живут поэты-дети неба,
На серебристых облаках.

Туда, в небесные чертоги,
На серебристых облаках
Ведет лучистая дорога,
Цветут подсолнухи Ван-Гога
И нимфы прячутся в цветах.

Там нет зимы, там вечно лето,
Там нет свинцово грозных туч.
В лучах сиреневого света
Бурлит,  поет  Кастальский ключ,
Ключ вдохновения поэтов

В садах сиреневого цвета – 
Журчит кристальная  вода.
Оттуда сходят к нам поэты,
Слагают оды и сонеты
И возвращаются туда.

АДАМ 

Промчатся годы, 
родятся мифы, 
исчезнут  готы, 
исчезнут скифы. 
В земной покров
увязнут храмы, 
из тьмы веков 
поднимут мрамор.
Еще нет вечности,
еще нет мига,
лихой беспечности, 
мелодий Грига. 
Нет обреченности
и нет надежды,  
и  только Он,
сомкнувший вежды. 
Уже и слаб, 
и исполин, 
уже и раб, 
и гражданин, 
и липкий гнус, 
и умный Бог, 
и жалкий трус
и божьих ног. 
И сибарит, 
и пуританин, 
и даровит, 
и бесталанен. 
И смерти ж дрожь, 
и жизни семя, 
седая ложь
и правды бремя.
Безумно сложный
и многоликий, 
такой ничтожный, 
такой великий! 
 
Анастасия ПАПУШ 
В  КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ, 
или ГОЛОСА ТВОРЦОВ  

Картины: Время, и над ним – Краса.
В мир всех сует как будто с небосвода

явился мир, где разных дум свободу
обвили туго разных чувств лианы,
где тонким шелком кажутся туманы,
где все возможно, где ничуть не странно
давно ушедших слышать голоса.
Голос: «Я с вами, здесь, я взглядами разбужен.
Я весь в просторе, где у всех дорог –
эпоха «вот вам Бог, а вот – порог».
Неужто здесь мой дальний голос нужен?
Ристалищ многих несвятая  рать,
ужель стремитесь тайну разгадать
вы красок – как души холстов моих?
Её давно открыл Хайяма стих,
явил Растрелли и Шопен поведал:
есть Тьма и Свет, все краски – их победы!
…Так больно, что у времени-магнита
боль – как урок – уже почти забыта.
Жизнь чем-то мне напоминает море…
В ней тоже есть приливы и отливы.
Нас, то удача захлестнёт игриво,
То захлебнёмся мы в пучине горя.
Жизнь чем-то мне напоминает море…
Но берег свой мы выбираем сами.
И кто-то успокоен островками.
А кто-то вдаль плывёт, с волною споря.
Жизнь чем-то мне напоминает море…

РАЗНОЕ СЕРДЦЕ

Мягкое сердце, мягкое…
Умеет сжиматься здорово!
Твёрдое сердце, твёрдое…
С принципами и норовом!
Светлое сердце, светлое…
Чистое, как криница!
Хрупкое сердце, смертное…
Может взять и разбиться!
Гордое сердце, гордое…
Вот ведь штука какая:
Даже больное и слабое – 
Тряпкой оно не бывает!
Нежное сердце, нежное…
Ласковое, как травы…
Сердце… ну просто… душка!
Рядом с душой – по праву.
Всё на пути случается
В жизни – кусочке лакомом…
Сердце какое всё-таки?
Разное сердце… Всякое…
Доброе… Или строгое…
Зимнее… Иль весеннее…
Сердце имеют многие.
Но… не все, к сожалению…

Анатолий 
ШЕВЧЕНКО-ЗУРНАДЖИ 
ПРИАЗОВ’Є

Приазов’я, краю рідний,
Місто понад морем.
Обрій в далині блакитний
Та пшеничне поле.

Річка Кальміус тихенько 
Котить свої води.
Посміхається серденько
Від цієї вроди.

Краю рідний, землі предків –
Козаків та греків.
Гордість поколінь нащадків
Тих подій далеких,

Що з’єднали усіх разом
У сім’ю велику,
Щоб жили ми з тим наказом
Радісно довіку.

Бо народу в нас багато
Із усього світу.
Гарні хлопці та дівчата –
Предків славних діти.

І немає в нас різниці –
Грек, єврей, чи поляк –
Разом всі ми українці!
Така наша доля.
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МАРІУПОЛЬЦІ ЗАВОЮВАЛИ ТРИ 
«ЗОЛОТА» НА ЗМАГАННЯХ 

З БОКСУ У ГРЕЦІЇ!

Троє маріупольських спортсменів при спри-
янні Федерації грецьких товариств України 
взяли участь у Міжнародному турнірі з боксу 
пам’яті Антона Хрістофорідіса, який проходив у 
грецькому місті Салоніки.

Маріуполь представляли спортсмени кому-
нального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Атлетик». В результаті вони 
змогли зайняти перші місця в наступних катего-
ріях:

у ваговій категорії 81 кг - Руслан Луньов; 
у ваговій категорії 48 кг - Дар`я Гутаріна; 
у ваговій категорії 30 кг - Богдан Найдьонов.

Турнір, який вже вдруге проходив у Греції, 
організувало Культурно-спортивне товариство 
«Евпатор». Турнір присвячений пам’яті Антона 
Хрістофорідіса (Αντώνης Χριστοφορίδης), одно-
го з найвидатніших боксерів усіх часів, першого 
боксера в історії Греції і всієї Європи, який став 
Чемпіоном світу.

Кілька слів про Антона Хрістофорідіса.
Хлопчик - сирота грецької національності, 

який втік від масових гонінь і розправ греків з 
боку Османської імперії 1922 р. Голодний і босий 
хлопчина, який заробляв на життя собі і двом 
своїм сестрам, згодом став першим в історії Гре-
ції чемпіоном Європи, завоювавши після цього і 
звання чемпіона світу з боксу.

Легенда всіх греків, а також і європейців того 
часу! Голодний біженець, Крісто як його назива-
ли тоді, зміг у 1937 році на території Німеччини 
в присутності самого Адольфа Гітлера здолати 
непереможного в той час німця Густава Едера, 
тим самим розвіявши міф про непереможність 
арійської нації.

Гітлер, який анітрохи не сумнівався в пере-
мозі свого улюбленця, не став навіть чекати за-
кінчення бою і покинув стадіон з опущеною го-
ловою.

Невелика кількість присутніх на поєдин-
ку греків плакала від радості за свого бійця. Це 
були сльози гордості за всю Грецію.

Прес-служба ФГТУ.

Балабанова Костянтина Ва-
сильовича (м.Маріуполь) - з  
ювілеєм, Макропуло Валенти-
на Георгійовича (м.Мелітополь), 
Домбай Ганну Миколаївну 
(с.Чермалик), Хавана Кіру Іванів-
ну (с.Старогнатівка), Чапні Надію 
Андріївну, Топузова Василя Дми-
тровича, Тохтаря Олександра Іва-
новича, Кішкіну Анастасію Оле-
гівну - з ювілеєм (м.Маріуполь), 
Домонтовича Миколу Олексан-
дровича (с.Касянівка), Кузьмін-
ську-Поліхроніді Єлизавету Гри-
горівну (м.Одеса), Клімову Дору 
Володимирівну (с.Стила), Міть-
ко Любов Іллівну (м.Маріуполь), 
Федорову Світлану Василівну 
(смт Старобешево) - з ювілеєм, 
Такаджи Дмитра Антоновича 
(смт Ялта),  Куркчі Олександра 
Костянтиновича, Папакіца Ната-
лю Петрівну (смт Сартана), Мі-

щенко Ганну Костянтинівну (смт 
Донське), активістів Гончарову 
Марію Іванівну (м.Волноваха) - з  
ювілеєм, Єкзархова Віталія Олек-
сандровича, Чівіліді Георгія Дми-
тровича (м.Харків), Колле Георгія 
Васильовича (с.Бугас), Моргилев-
ську Аріадну Євгенівну, Кліма-
шевського Євгена Миколайови-
ча (м.Львів), Чілібі Наталю Во-
лодимирівну, Григор’єва Володи-
мира Вікторовича (смт Мангуш), 
Євкарпіді Харлампія Євгеновича 
(м.Львів), а також заслужених 
греків України: Джамбаза Ми-
колу Михайловича (смт Сартана),  
Казачковську Галину Володими-
рівну (м.Донецьк), Каци Георгія 
Дмитровича (м.Луганськ), Кіора 
Валерія Івановича (смт Старий 
Крим), Коноп-Ляшко Валентину 
Іллівну (м.Маріуполь), Мате Іллю 
Федоровича (м.Донецьк), Хлидчі 

Василя Івановича (Розівський ра-
йон), Шахбазова Якова Олексан-
дровича (м.Львів), Янгічера Сав-
ву Валентиновича (смт Сартана), 
Погоржельську Тетяну Іванівну 
(м.Маріуполь) - з ювілеєм, Васи-
льєва Олександра Андрійовича 
(м.Київ), Васильєва Геннадія Ан-
дрійовича  (м.Київ), Котлубей Га-
лину Володимирівну, Попова Гав-
ріїла Харитоновича, Франкса Бро-
ніслава Петровича - з ювілеєм, 
Кателло Валентину Миколаївну 
(м.Донецьк).

Зичимо всім великого люд-
ського щастя, родинного за-
тишку, здоров’я, завзятої вдачі, 
натхнення в громадській діяль-
ності щодо розвитку еллінізму! 
Χρόνια πολλά!

       Рада  Федерації
грецьких товариств 

України.    

Щиро поздоровляємо лідерів, активістів, 
друзів Федерації грецьких товариств 

України та заслужених греків України, 
що народилися у жовтні:


