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Щасливого Нового року!
Дорогі друзі! Від імені Ради Федерації грецьких товариств України щиро вітаємо Вас із
Новим, 2020 роком, та Різдвом Христовим.
У ці святкові дні ми перегортаємо ще одну
сторінку історії греків України - історії нашої боротьби, наших досягнень та перемог,
історії кожного з нас.
Так уже повелося, що під завісу року нинішнього й у переддень прийдешнього згадуємо ключові
події останніх дванадцяти місяців та дякуємо
один одному за щоденну працю задля збереження
та розвитку тих грецьких духовних цінностей,
які заповіли нам наші пращури.
Ми прожили цей рік на одному диханні, як
єдина велика грецька родина. У спільній боротьбі за право жити в незалежній і соборній країні, за збереження рідної мови, звичаїв
та традицій, за відстоювання прав греків
кожен із нас відчував свою відповідальність.
За Україну, за рідний край, за майбутнє свого
рідного народу.
Рік, що завершується, збагатив усіх нас
новим досвідом та згуртував навколо спіль-

них цілей. Він був непростим та водночас
багатим на пам’ятні події, сповнений напруженою працею, пошуком правильних рішень,
далекосяжними планами та значними результатами, серед яких: проведення Всеукраїнського фестивалю грецької культури «Мега
Йорти», XXІ Всеукраїнської олімпіади школярів із новогрецької мови, історії, культури
Греції та греків України, VIII з’їзду Федерації
грецьких товариств України, ІІ Регіонального фестивалю національних меншин «Перехрестя культур»; у селі Чермалик відновлено
Будинок культури; у рамках святкування
198-ої річниці Дня Незалежності Греції у Маріуполі та Одесі було проведено церемонії
спеціального погашення чотирьох поштових марок «Національні меншини в Україні.
Греки»; за фінансової підтримки ФГТУ побачили світ книги Івана Аврамова, Анастасії
Папуш, Кірікії Хавана та Валіди Будакіду, а
також нові підручники з новогрецької мови;
організація програм відпочинку для дітей та
пенсіонерів у Греції тощо. Все це стало можливим завдяки нашій спільній роботі, націле-

ній на конкретний результат.
Переконані, що 2020 рік стане наступним важливим етапом у реалізації тих перетворень, які ми здійснюємо сьогодні. Головне – пам’ятати, що наша сила – в єдності,
у взаєморозумінні та взаємній підтримці.
Тож давайте вірити в себе – лише разом ми
зможемо подолати ті виклики, що ставить
перед нами життя.
Висловлюємо щиру вдячність усім лідерам
та активістам грецьких товариств України за розуміння і підтримку, за стійкість та
оптимізм.
Нехай новий рік буде щедрим на гарні події, позитивні зміни, професійні здобутки та
нові досягнення. Хай здійсняться Ваші добрі
мрії та всі мудрі задумки в ім’я процвітання
нашого народу!
Щасливого Нового року! Καλή χρονιά,
χρόνια πολλά! Пула хроня! Ола кала! Йылбаш
хутлу олсун!
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
голова Федерації грецьких товариств
України.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ
ВІРЧІ ГРАМОТИ
У ПОСЛА ГРЕЦІЇ ВАСІЛІОСА БОРНОВАСА

Під час розмови з Послом Грецької Республіки
Володимир Зеленський подякував за послідовну
підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє сайт
https://www.president.gov.ua.
Співрозмовники відзначили важливу роль,
яку відіграє грецька спільнота в Україні та українська громада в Греції у розбудові відносин між
двома країнами.
Володимир Зеленський підкреслив значний
потенціал двостороннього співробітництва у
торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері
туризму.
Наша довідка
Посол Васіліос Борнóвас
З жовтня 2019 - Посол Греції в Україні
2016 – серпень 2019: Посол Греції у Хашимітському Королівстві Йорданії
2015-2016: Директор Управління A3 південносхідних європейських країн
2014-2015: Директор Управління B5 двосторонніх економічних відносин з центральними
південно-американськими, тропічної Африки,
африканськими та азійськими країнами
2014: Підвищення до Повноважного міністра
другого рангу

2012-2014: Заступник Голови дипломатичної місії Греції у
Бейруті, Ліван
2011-2012: Міністерство закордонних
справ, заступник директора Управління
D1 ООН та міжнародних організацій та
конференцій
2008-2011: Генеральний консул, Генеральне консульство
Греції у Стамбулі, Туреччина
2003-2008: Директор Департаменту політичних справ у м.
Ксанти, Греція
1999-2002: Перший радник Посольства Греції
у Римі, Італія
1996-1998: Радник, Управління D3 ОБСЄ та
Ради Європи
1992-1996: консул, Генеральне консульство
Греції у м. Гірокастра, Албанія
1988-1992: Третій секретар, Управління A4
Туреччини

1985-1987: Національна школа громадського управління, зарахований на дипломатичну
службу
1983-1985: Служба у лавах Збройних сил Греції
1981: Закінчив юридичний факультет Університету м. Комотині, Греція
10 вересня 1956 - народився у м. Афіни, Греція

ГОЛОВА ФГТУ ОЛЕКСАНДРА ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ОБГОВОРИЛА ПИТАННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
5 грудня у Верховній Раді України в рамках
Тижня прав людини в парламенті відбувся широкоформатний діалог та обмін думками.

«

року, який набрав чинності 16
липня 2019 року,

Голова Комітету ВР з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин
Дмитро Лубінець зазначив: «Важливо..., щоб
кожна етнічна спільнота могла вільно розвивати свою
самобутність, відчуваючи одночасно себе причетною до
великої української нації!»

Експертна дискусія на тему: «Перспективи правового регулювання та реалізації етнонаціональної
політики» відбулась за підтримки Моніторингової
Місії ООН з прав людини в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, Норвезької ради у справах біженців,
чеської неурядової гуманітарної організації «Людина в біді». Про це повідомляє сайт https://rada.gov.ua.
Відкриваючи захід, Голова Комітету Дмитро
Лубінець зазначив, що на даний момент не існує
продуманої послідовної політики стосовно захисту
прав національних меншин та етнонаціональної політики загалом. «Єдиний орган, який на даний час
займається проблематикою національних меншин
це наш профільний комітет. На жаль, єдиний департамент, який існував на базі Мінкультури – в стадії
ліквідації. Голову Державної служби з етнополітики
та свободи совісті досі не обрано. Через відсутність
державного органу відсутній постійний прямий
діалог з представниками національних меншин», –
зауважив Дмитро Лубінець.
«Тому Комітет, на першому ж своєму засіданні,
підняв питання щодо необхідності вдосконалення інституційного забезпечення формування та
реалізації державної етнонаціональної політики
та звернувся до Кабінету Міністрів України щодо
необхідності відновлення посади Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики
з обов’язковим належним організаційно-кадровим
та фінансово-ресурсним забезпеченням зазначеної
інституції для повноцінного здійснення покладених
на неї повноважень». Також Голова Комітету зазначив, що відповідно до частини третьої статті 2 Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» від 25 квітня 2019

порядок застосування кримськотатарської мови
та інших мов корінних
народів,
національних меншин України у відповідних сферах
суспільного життя
визначається законом щодо порядку реалізації прав
корінних
народів, національних
меншин України з
урахуванням особливостей, визначених Законом. «В розділі «Прикінцеві та перехідні
положення» мовного Закону вказано, що Кабінету
Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо порядку реалізації прав корінних народів,
національних меншин України. Але цього закону
досі не існує» – підкреслив Дмитро Лубінець.
Експерти обговорили ключові виклики та проблемні питання реалізації державної етнонаціональної політики, зокрема її належного законодавчого та інституційного забезпечення.
Також відбулось обговорення поточної ситуації
із реалізацією прав національних меншин в Україні, забезпечення прав корінних народів, захисту
мовних прав національних меншин, перспективи
розвитку етнонаціональної політики. У дискусії

«Эллины Украины», 2 -я стр., декабрь 2019 г.

взяли участь: Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, народні депутати України
Рустем Умєров, Ахтем Чийгоз, керівниця проєкту
Офісу Ради Європи «Захист національних меншин,
включаючи ромів та мови меншин в Україні» Земфіра Кондур, заступниця Постійного Представника
Президента України в Автономній Республіці Крим
Таміла Ташева, Голова ФГТУ Олександра ПроценкоПічаджи, Голова відділу правового аналізу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Франческо Рінді, представники органів державної влади,
міжнародних, громадських організацій, експерти,
науковці, ЗМІ.
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ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ СВЯТОГО
МИКОЛАЯ ВІД БО «ФОНД БУМБУРАСА»
Діти – це щастя, тому обов’язком
держави є підтримка дітей, а особливо
в багатодітних та малозабезпечених
родинах. А новорічні свята – час, коли
очікування й святкування пов’язані
зі світом добрих казок і дивувань.
Але найбільше чекають свят, звичайно, діти, адже вони ще так вірять у
диво! І кожна дитина мріє отримати
подарунок від Святого Миколая.
Звісно, створити диво малечі –
справа дорослих, але, на жаль, не всі
дорослі можуть дозволити собі порадувати свою малечу подарунками,
через ті, чи інші, сімейні обставини.
А що таке новорічне свято без подарунків, про це не повинна знати
жодна дитина, адже новорічний подарунок – це сюрприз, якого дитина
чекає весь рік, і позбавляти її цього
маленького дива не варто.

Цього разу в образі Святого Миколая виступив голова БО «Фонд
Бумбураса» Пантелеймон Бумбурас.
Вже не вперше Пантелеймон Васильович робить усе, щоб новорічні
свята були наповнені дитячими посмішками, щоб діти, які мешкають
у зоні ООС, не втрачали свою віру в
диво, новорічну казку та добрих дорослих.
В День Святого Миколая більше
півтори тисячі дітей із Чермалика,
Гранітного, Старогнатівки, Кам’янки,
Андріївки, Мирного, Бугаса, Анадоля, Кириллівки, Келерівки, Македонівки, Касянівки та Кременівки
отримали солодкі подарунки з добре впізнаваною емблемою Фонду та
святкові листівки від БО «Фонд Бумбураса».
Рада ФГТУ виражає щиру подяку

Пантелеймону Васильовичу БУМБУРАСУ за його меценатську діяльність

та велику любов до греків України!
Прес-служба ФГТУ.

У ВОЛИНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ БОГОСЛОВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ
ВИВЧАТИМУТЬ ГРЕЦЬКУ МОВУ
За
сприяння Радника Посла
Грецької
Республіки
в
Україні
Александроса Будуріса та екзарха
Вселенської Патріархії архімандрита Михаїла
(Аніщенка) у Волинській православній
бого-

словській академії (ВПБА) відкрито
курси вивчення грецької мови.
6 грудня 2019 року педагоги
грецької мови Ельса Калему та Наталія Левчук приїхали до ВПБА для
проведення презентації та вступного уроку. Аудиторія була переповнена викладачами та студентами.
Фахівці спільно провели заняття, на якому в інтегрованій формі
ознайомили присутніх з історією
Греції, її культурою, виникненням
писемності. Охочі змогли у формі

діалогу вітатись, знайомитися один
з одним грецькою, вивчати алфавіт,
засвоювати вимову. В кінці заняття
пані Ельса зібрала всіх у коло для
вивчення елементів грецького танцю.
В знак вдячності шановним гостям проректор з навчальної роботи
прот. Ігор Скиба люб’язно провів
екскурсію навчальним корпусом,
розповідаючи історію академії та
Волинського краю.
Прес-служба ВПБА.

ВСТРЕЧА С КОНСУЛОМ

28 ноября по инициативе Генерального консула Греции в Мариуполе Григориоса Тассиопулоса
состоялась его встреча с жителями села Кременевка. Надо отметить, что гоподин Тассиопулос уже
имел несколько встреч с греками сел Малоянисоль, Чермалык и Урзуф. Обычно такие визиты его
коллеги осуществляли в сопровождении нашего
лидера - председателя Федерации греческих обществ Украины Александры Проценко-Пичаджи.
Нынешний Генеральный консул, приступивший к
своим обязанностям чуть более двух месяцев назад,
избрал иную тактику общения с греческой диаспорой Приазовья, так сказать, напрямую. В конце концов это его право и принципиального значения для
председателей сельских обществ это не имеет.
На пороге сельского Дома культуры высокого
гостя хлебосольно, с греческим «флуто»,
приготовленным активисткой общества греков
Светланой Целенко, высокого гостя приветствовали члены Совета общества, культработники
и жители села. О достижениях Дома культуры
рассказывала и знакомила с помещениями, где ведутся ремонты по созданию условий для работы с
молодежью, Любовь Спруцко. О работе библиотечной системы говорила заведующая Лейла Бордейчук. Затем все присутствующие вместе с консулом
подошли к братской могиле воинов-освободителей,
где возложили цветы.
В сопровождении заведующей сельским музеем Евгении Седлецкой провели экскурсию по комнатам музея, где консул интересовался историей
села, людьми в различные периоды его развития.
Сам много фотографировал, ничего не комментируя, словно готовится к чему-то очень серьезному в
дальнейшей своей работе.
Побывал Генеральный консул и у памятника
репрессированным чердаклинцам, и у памятника
основателям нашего села. Продолжая свой рассказ,
Евгения Ивановна ознакомила консула с памятником знаменитому нашему земляку Феоктисту
Аврамовичу Хартахаю, имя которого носит наше
общество, а также с памятником Константину Фе-

доровичу Челпан, генеральному конструктору двигателя к танку Т-34, сыгравшего
огромную роль в годы войны
с нацизмом.
Дальнейший путь делегации лежал к школе. Не могли
мы пройти мимо спортивного комплекса села, давно ставшего его визитной
карточкой. Огладывая зал
с балкона, консул был приятно удивлен увиденным,
продолжая делать много
снимков.
В отсутствие директора
школы Марины Митько дальнейшим сценарием
руководила завуч школы Марина Ермакова. Она
организовала «линейку» для встречи с консулом.
Было много вопросов ученикам, учителям, короткие беседы с учениками, изучающими новогреческий язык. Беседа с консулом выглядела интересной,
эмоциональной, в какой-то степени даже праздничной, но очень теплой и дружественной. Интересовало консула буквально все! Сколько детей учится
в школе? Сколько из них греков? Сколько учеников
изучает новогреческий язык?
Несколько общественников, завуч школы вместе с консулом посетили урок новогреческого языка
в 5 классе, где преподаватель Алина Новикова в абсолютно непринужденной обстановке вела урок.
Экспромт отметил сам консул: «Видно было по детям, что их специально «для меня» не готовили, да и
смысла-то в этом не было никакого».
После довольно плотно проведенного промежутка времени по ознакомлению с селом и школой
с участием дирекции школы и членов Совета общества, наше дальнейшее знакомство проходило уже
за обеденным столом, где все было предельно просто, но насыщенно в плане беседы.
Гоподин Тассиопулос задавал десятки вопросов
и, видимо, получив исчерпывающие ответы, еще

«Эллины Украины», 3 -я стр., декабрь 2019 г.

больше вникал в наши проблемы. Больше всего
поражало то, как в условиях практически полной
безработицы люди умудряются выживать. Приходилось обращаться к истории и рассказывать о том,
что с тех пор, как около 2,5 тысяч лет назад наши
предки покинули метрополию, они всегда подвергались испытаниям. Но главное, что им удалось, это сохранить веру, традиции, культуру, видоизмененную речь и гордость принадлежности к великой
нации.
«И тем не менее. Сколько вот вы получаете пенсии?» - с очередным вопросм консул обращается
ко мне. Я отвечаю ему, что работал в социальной
сфере, поэтому и пенсия порядка €70, люди, работавшие в сфере производства получают не намного
больше €90-100. Вопросы занятости населения, это
скорее вопросы к государству. А то, что мы сейчас
получаем, то я считаю, что это не пенсии, а пособие
по безысходности.
На этой ноте, с взаимными пожеланиями добра,
мира и благополучия мы расстались с надеждой
еще хотя бы раз встретиться перед завершением его
дипломатической каденции в Мариуполе.
Владимир ХОДЖАЙСА,
председатель Кременевского
общества греков им. Ф.А. Хартахая.
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В дни памяти жертв «греческой операции» НКВД СССР в 1937-1938 гг. в греческих обществах Харькова, Запорожья и Мариуполя состоялись презентации нового
издания – двухтомника «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат» авторов М.Д. Пирго, Е.А. Узбек, П.И. Мазура, изданного летом 2019 года в харьковском
издательстве «Майдан».
Книга посвящена истории греков Приазовья в период эллинизации 1920-х – 1930-х годов, анализу греческих национально-культурных преобразований в Донбассе
и местах компактного проживания греков СССР. Написанная на документальной основе и по воспоминаниям участников и современников эпохи, она вызвала большой
интерес. Книга передана авторами в районные, городские, ряд сельских библиотек Приазовья, в краеведческие музеи «греческих» районов и Мариуполя. К огромному
сожалению, малый тираж издания не позволяет сделать книгу доступной всем желающим. Редакция газеты «Эллины Украины» предлагает своим читателям серию
фрагментов из нового издания – очерки о наших предшественниках, соплеменниках, составивших замечательную и трагическую историю греков Украины.
Первая публикация – рассказ о прекрасном Человеке и Педагоге Федоре Гавриловиче Ксифосе.

Учитель Человечности и Достоинства:
Ксифос Федор Гаврилович

Задачей воспитателя и учителя остается
приобщить всякого ребенка к общечеловеческому развитию и сделать из него человека
раньше, чем им овладеют гражданские
отношения.
Адольф Дистервег

2 февраля 1938 года в Краснодаре был расстрелян директор греческой школы села Красная Поляна Краснодарского края Федор Гаврилович Ксифос. Его участь была решена властной
подписью на невзрачной бумажке в Управлении
НКВД по Краснодарскому краю, а затем резолюцией Особого совещания Наркома внутренних
дел СССР и Прокурора СССР 17 января 1938
года. В далекой, заснеженной Москве два страшных человека подписали внушительную стопку
протоколов и среди них № 4, которым приговорили к смерти более двухсот греков Краснодарского края – «лиц, обвиняемых в шпионской,
диверсионной, повстанческой и националистической деятельности… в порядке директивы
НКВД № 50215 от 11 декабря 1937 г.»
Среди многого удивительного в жизненной
истории Федора Гавриловича Ксифоса удивляет стечение обстоятельств. И еще то, что спустя
восемь десятилетий этого человека помнят в
другом греческом регионе – в украинском Приазовье. Всего несколько лет (с 1930 по 1934) Федор Гаврилович работал директором эллинской
школы в селе Новая Каракуба Мариупольского
района, которое после войны было переименовано в … Красную Поляну.

люди, их никогда не настигнет пережитая гуманитарная трагедия – истребление людей по национальному и религиозному признаку.
Вероятно, вместе с Федором Гавриловичем
родину покинули и два его брата – педагоги Анастасий и Николай Ксифилинос. Известно, что
Анастасий и Николай продолжительное время
учительствовали в Тбилиси и в 1924 году уехали
в Грецию. По воспоминаниям родных, там они
работали учителями в школе Интернационала и
в 1927 году были зверски убиты.
По свидетельствам потомков Федора Гавриловича, первым пристанищем его семьи в Российской империи стал Батуми, где оказалось
много греческих семей, переселенных из родного Аргируполиса в 1878 году, во время русскотурецкой войны. В Батуми в 1922 году родился
младший, четвертый ребенок семьи – Иоаннис.
Проследить, как складывалась в России и
СССР судьба греческого учителя из Турции, удалось по ряду сохранившихся документов.

К

огда Феодорос Ксифилинос изменил свою
фамилию и стал Федором Гавриловичем Ксифосом, неизвестно. Неизвестно и когда он
стал гражданином СССР, но сохранился членский билет Ялтинского городского совета народных депутатов 2-го созыва от 49 избирательного
участка на имя Федора Ксифилиноса, выписанный в 1927 году. Ответа на вопрос, как долго семья жила в Крыму, тоже нет.

Крыма по культурному обслуживанию греко-татарского и греко-эллинского населения УССР»,
состоявшегося 26 декабря 1929 года.
Здесь, в греческой школе Новой Каракубы,
учились младшие дети Ф.Г. Ксифоса – Софья и
Иоаннис. Потомки рода Ксифос знают немногое
об этом периоде. Им известно, что в начале 1930х годов семья жила в Украине, в Мариуполе (как
они полагали). А вот в Новой Каракубе, переименованной в 1945 году в Красную Поляну, Федора
Гавриловича помнили и помнят внуки и правнуки его учеников. Его любили воспитанники, их
родители, коллеги, соседи и многие селяне, ставшие его друзьями. Говорят, он был прекрасным
педагогом, замечательным руководителем школы, благородным и добродетельным человеком.
А еще решительным и мужественным.
1932 и 1933 годах, когда в Новой Каракубе
голод мучительно убивал людей, директор
школы сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти учеников. Учитель, позже директор греческой школы Степан Иванович Роза
помнил всю жизнь, как в 1932 году во время хлебозаготовок к школьному двору подъехала подвода для изъятия урожая со школьного участка.
В то время каждой школе был выделен участок
среди колхозных полей села или поселка, где
ученики и учителя выращивали зерно и овощи
для школьных столовых. Обрабатывать участок
сельхозтехникой (вспашка, косьба) помогали
колхозы. При многих школах имелись неболь-
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еодорос Ксифилинос родился в 1886 году в
турецком городе Гюмюшхане, находившемся немногим более ста километров южнее
Трабзона. Издревле называемый Аргируполисом, он был основан греками и получил название из-за серебряных рудников. Здесь, на рудниках, работала большая часть населения города и
соседних сел. Это был процветающий греческий
город – город свободолюбивых и предприимчивых людей, что не в последнюю очередь объяснялось освобождением христианского населения в
округе рудников от уплаты налога, которым в
Османской империи облагались христиане. Турецкое присутствие в «промышленном» краю
было незначительным. Султанского наместника
вполне устраивало городское самоуправление
и техническое руководство рудников, осуществляемое греками. В середине XVIII века Аргируполис пережил свой материальный и культурный расцвет. На средства граждан был построен
величественный храм Богородицы Каниотисы,
а видный греческий просветитель Георгиос Кирьякидис основал в городе библиотеку и Высшее
греческое училище.
В 1907 году Феодорос успешно, с выпускным
баллом 4.85 окончил греческую гимназию Аргируполиса (бывшее Высшее училище), где в то
время обучали греческому, турецкому, латинскому, французскому и русскому языкам, математике, физике, химии, психологии, педагогике,
бухгалтерии, Закону божьему и пению.
олучив педагогическое образование в Трабзоне, Феодорос Ксифилинос определился
на работу в греческую школу этого города,
позднее стал ее директором. Жил и трудился,
создал семью. В 1912 году у Феодороса и Фостиры Ксифилинос родился первенец, Гавриил. В
1914 году во время этнической расправы турок
над армянами семья Ксифилинос прятала в своем подвале соседей-армян. За это турки сожгли
их дом, и Феодорос Ксифилинос с женой и детьми, опасаясь за жизни, бежали из страны. Они
навсегда покинули родину. Их путь лежал в Российскую империю, где, как полагали несчастные

П

Эллинская семилетняя школа Новой Каракубы,
третий слева - директор Ф.Г. Ксифос (1933)
С 1930 по 1934 год Федор Гаврилович Ксифос
работал директором греческой школы в селе
Новая Каракуба Мариупольского района. Вероятно, он был направлен из Крыма в Донбасс
согласно решению межведомственного совещания при Крымском Центральном Исполкоме
«по вопросу об увязке работы НКПроса УССР и
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шие переносные амбары, где хранилось школьное зерно.
В тот год жалкий урожай собирали, наклоняясь за каждым зернышком. Каждый колосок мог
стать спасением чьей-то жизни – жизни ребенка.
Когда стала понятна цель приезда работников
ОГПУ, изымавших повсеместно так называемые
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Учитель Человечности и Достоинства:
Ксифос Федор Гаврилович

«излишки» спасительного хлеба, Федор Гаврилович, говоривший на русском языке с большим
акцентом, крепкими словечками и с наганом в
руке дал такой решительный отпор, что непрошенные гости, испуганно и, угрожая, бежали.
… Едва ли не каждый день уносил жизни селян. Особенно тяжело было смотреть на мучения детей. Директор школы Ксифос понимал,
что продуктовый резерв школы ничтожен. Нужно было что-то придумать – найти возможность
каждый день кормить школьников, давать им
хоть немного, но горячей еды. Федор Гаврилович
обратился к своей доброй знакомой и уважаемому в селе человеку, Марии Ильиничне Челпан. Зная ее честность и житейскую мудрость,
он попросил помочь – в невероятно сложных
условиях наладить питание детей в школьной
столовой. Скудный урожай зерна со школьного
участка женщина с помощницами измельчали до
грубой муки и на ней готовили затирку – одно из
древнейших блюд. Крутое тесто растирали с мукой до тех пор, пока не образовывались кусочки
размером с горошину, которые затем варили в
воде… Никто не знал, когда закончится эта нечеловеческая пытка голодом, и запас зерна нужно было растянуть. Реденький, полупрозрачный
суп Федора Гавриловича и Марии Ильиничны
стал спасением для многих детей Новой Каракубы. Сколько жизней спасли они страшной зимой
1932 года, никто не считал…
едор Гаврилович воспитывал в своих учениках лучшие качества, растил активных
и ответственных людей. В Ново-Каракубской эллинской школе было большое число детей, ликвидировавших неграмотность взрослых
на родном языке; было немало селькоров газеты «Κολεχτιβιςτίς» и журнала «Πιονέρος», о чем
часто писалось в местных и областной газетах,
о чем печатались интересные материалы в греческом пионерском журнале – единственном
детском периодическом издании СССР на греческом языке. В школе в чести были спортивные
состязания, шефская помощь колхозам, патриотические мероприятия, кружковая работа.
Летом 1931 года учащиеся нескольких старших классов греческой НСШ (неполной средней
школы) Новой Каракубы вместе с директором и
учителями совершили незабываемую поездку в
Запорожье, на ДнепроГЭС. Участники экскурсии вспоминали спустя много лет, как с песнями,
пешком шли к соседней железнодорожной станции Зачатьевская, а на подводах школьные кухарки везли продукты. Никто тогда представить
не мог, что ждет их всех всего через год… Детская память сохранила навсегда восторг от картин грандиозного строительства. Запомнились
речные прогулки по Днепру и посещения цирка
зверей Дурова. В 1932 году, накануне страшного
голодомора, для старшеклассников была организована экскурсия в Крым, отчеты о которой
публиковал в «Πιονέρος» один из школьных
учителей – будущий литературный сотрудник
редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς» и переводчик
Донецкого областного греческого издательства
Павел Гаврилович Саравас.
В 1934 (конец 1933?) году семья Ксифос покинула Новую Каракубу. О причинах переезда
можно лишь догадываться: реальность репрессий за непокорность властям или семейные обстоятельства.
казавшись в Азово-Черноморском крае,
Ксифосы поселились в селе Красная Поляна
Адлерского района. Здесь Федор Гаврилович
был назначен директором местной греческой
школы. Внуки учителя Ксифоса хранят как семейную реликвию фрагмент номера за 6 декабря
1936 года газеты «За большевистские колхозы!» –
органа Адлерского райкома ВКП(б) и райисполкома. В статье «Первые итоги аттестации учителей», в частности, написано: «По неполным
средним школам мы также имеем хороших учителей. Лучшим из них является директор Краснополянской греческой неполной средней школы Ксифос. Старый учитель, с 29-летним стажем
педагогической работы, он вполне овладел необходимыми знаниями, методикой, хорошо, умело
и интересно преподает учебный материал, он
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прекрасный организатор, он
все свои знания и силы отдает школе. И не случайно аттестационная комиссия вынесла
постановление о присвоении
Ксифосу персонального звания
учителя полной средней школы…»
ак и в Приазовье, за короткое время он стал кумиром
учеников, пользовался бесконечным доверием и уважением односельчан. Спустя десятилетия жители краснодарской
Красной Поляны вспоминали
уникальный дар человечности
и достоинства, что, собственно,
и стало поводом для репрессий
против Учителя.
7 октября 1937 года датирована записка за подписью заведующего Адлерским райОНО
Пальме: «Директора Краснополянской греческой неполной
средней школы Ксифоса Фед.
Гавр. освободить с сего числа
от работы директора и учителя
школы за развал учебно-воспитательной работы школы (похороны попа – участие в них
школьников и др.), за связь с
иностранноподданным враждебным элементом».
Что произошло в начале
бархатного октября в тихом
горном селе? Что побудило
некоего бдительного жителя
«сигнализировать» в районный
Адлер о «развале учебно-воспитательной работы» в школе?
Вероятно, учителя и школьники пришли на прощание со
священником местной церкви Федор Гаврилович Ксифос с Федосьей Петровной
святого Харлампия. Возможно,
этот священник был из тех, кто
в 1878 году в числе 36 семей понтийских греков, все старшие сыновья «врага народа» Федора
переселившихся из Ставрополья, дал новую Ксифоса ушли защищать ее: Гавриил, Одиссей
жизнь опустевшему старому селению; был глу- (Сергей), Иоаннис (Иван)… Все выжили – всем
боко уважаем и почитаем селянами-соплемен- смертям назло…
Иван Федорович Ксифос, 1922 г.р., был приниками. Проводить в последний путь достойнозван
на срочную службу 20 мая 1941 года и с 20
го человека вышло все село – от мала до велика.
августа
1941 года находился на фронтах. Был наА уж о каком «иностранноподданном враждебном элементе» написано в приказе, уже не раз- гражден орденом Красной Звезды.
Одиссей Федорович Ксифос получил тяжелое
гадать. Возможно, в Адлере или Сочи Федор Гавранение,
обороняя Туапсе. Умер от тяжелой борилович встретился с кем-то из бывших коллег
лезни
в
1971
году.
по Мариуполю или Ялте или получил письмо от
Интересна история военных дорог старшеродственников из Греции… И бдительные граждане сообщили об этом в местное управление го из сыновей греческого учителя… 5 сентября
1941 года эшелон мобилизованных греков КрасНКВД.
ерез три дня после увольнения директора нодарского края, в котором находился Гавриил
школы за ним пришли – арестовали, увели Ксифос, был отправлен на запад. Фронт стреминавсегда. К тому времени в жизни семьи Кси- тельно продвигался навстречу ему, на восток,
фос произошли большие изменения. Незадолго и в неразберихе отступления, передислокаций,
до репрессий семья распалась, и Федор Гаври- эвакуаций краснодарский состав оказался на оклович женился на учительнице немецкого язы- купированной территории, под Полтавой. Немка Федосье Петровне, гречанке из приазовской цы приняли греков без документов (изъятых в
Новой Каракубы. Теперь они жили вчетвером, районных военкоматах), без оружия, в гражданс двумя младшими детьми Федора Гавриловича. ской одежде, за евреев. Фашисты заставили их
Когда его арестовали, все ждали появления еще вырыть длинный ров глубиной в человеческий
одного ребенка. Он, названный Энеем, родился рост. По обрывкам разговора немецких солдат
21 января 1938 года – через четыре дня после вы- Гавриил понял, что они роют не окоп… Вместе
с двумя земляками они, рискуя быть настигнунесения его отцу смертного приговора.
Ф.Г. Ксифос был осужден как «участник кон- тыми автоматной очередью, совершили побег.
трреволюционной греческой организации». За Остальные были расстреляны ночью и погребемесяцы Большого террора в кавказской Красной ны в свежем рву…
рое уцелевших разбрелись в разные стороны,
Поляне было репрессировано более 270 житечтобы спастись, раствориться в окружающей
лей. При этом, согласно переписи 1926 года, в
неизвестности. Передвигаясь ночами, Гавселе проживали 1207 человек…
риил
шел на юг, к знакомым местам. Глубокой
Вспоминает Татьяна Сидоренко (Герасимовосенью
1941 года он оказался в Новой Каракубе,
ская), внучка Федора Гавриловича: «У нас в семье
все, что было связано с дедушкой, держалось в родной и чужой – оккупированной врагом. Он
строжайшем запрете. Ведь его дети были деть- пришел к знакомым, недавним друзьям, жившим
ми «врага народа». Федосья Петровна воспитала на Собачевке, те в страхе за семью отказали в
Энея в огромной любви к отцу. Она много лет приюте. Тогда Гавриил направился к тете Мане –
скрывалась по деревням в страхе, что ее и Энея той самой Марии Ильиничне Челпан, которая
могут арестовать как жену и сына врага народа». была дружна с его родителями и в страшные
Когда на Советский Союз обрушилась война, месяцы голодомора вместе с директором Кси-
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Чтобы помнили



Учитель Человечности и Достоинства:
Ксифос Федор Гаврилович

Мария Ильинична Челпан с дочерью Еленой,
будущей литсотрудником греческой газеты
фосом спасала детей. Не в характере Марии Ильиничны было отказывать людям
в помощи. «Что будет с нами, то будет с
тобой», - сказала она, выслушав рассказ
Гавриила. И он остался в ее семье, работал в колхозе (немцы колхозы не распускали, по понятным причинам), а Марью
Ильиничну несколько раз вызывали в комендатуру, расспрашивали о новом жителе села и его национальности (искали
и уничтожали в округе евреев и цыган).
Она назвала его младшим братом. Долгие-долгие месяцы Гавриил жил в семье
Челпан. Примечательно то, что никто из
жителей села, прекрасно помнивших Гаврика Ксифоса, не донес на него и его спасительницу.
конце 1942 года в село кто-то принес
весть о страшной битве на Волге и
переломе в ходе войны. Гаврик не находил себе места, рвался на фронт. Когда
один из знакомых румынских офицеров
собрался в Ростов, Мария Ильинична
упросила взять с собой ее «брата». Так
Гавриил начал свой путь к фронту. Оказавшись на Кубани, он нашел партизан,
воевал в партизанском отряде, который
в феврале 1943 года влился в части наступавшей Советской Армии. С боями и ранениями он дошел до границы с Венгрией.
И тут в спину – удар: десятки тысяч советских солдат европейских национальностей снимались с фронта, включались
в составы трудармий и направлялись в
лагеря. Их везли в Среднюю Азию и северные районы, на рабский труд, голод,
холод – строить заводы, дороги…
В казахстанском городе Гурьев, который стал местом рабского труда тысяч
советских греков – бывших воинов Советской Армии – Гавриил тяжело заболел.
Начальник лагеря полагал, что дни солдата сочтены, и отправил его домой. Гавриил Федорович выжил. После войны он
окончил Ужгородский университет, работал директором школы. Сорок лет, начиная с довоенного времени, преподавал в
адлерской школе физкультуру. Ранение и
нечеловеческие условия в советском лагере сказались на здоровье бывшего воина.
Он умер в 1976 году.
Вспоминает его ученица и племянни-
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ца Татьяна Сидоренко: «Мы занимались
гимнастикой, волейболом, плаваньем,
легкой атлетикой, футболом – много секций, а он – один. У него был огромный
авторитет среди учеников. У нас до сих
пор идут соревнования за кубок Гавриила
Федоровича Ксифоса. Когда он умер, похоронная процессия растянулась на два
километра, и при этом не все его ученики
знали о его смерти. Очень много его учеников стали преподавателями физкультуры. По стопам деда и отца пошли дети
Гавриила Федоровича – сын Федор и дочь
Галина».
рофессию учителя избрала и дочь Федора Гавриловича Ксифоса – Софья.
До закрытия греческой школы в селе
Лесное Краснодарского края она была
ее директором. И снова слово ее дочери,
Татьяне Сидоренко: «Моя мама тоже всю
жизнь жила в страхе из-за отца. В семье
нам не разрешали говорить на греческом
языке. Мой брат Федор, названный в
честь дедушки, по паспорту был русским,
а я гречанкой. Брат окончил военное ракетное училище в Ростове и, если бы он
был греком, его туда не приняли бы… Я,
никогда не видя деда, очень любила его.
Когда мне было плохо, всегда просила помощи у него. Он много лет мне снился.
Я все время думала, что он живой и что
просто побоялся вернуться домой, чтобы
не подставлять семью».
Еще один раз советская власть напомнила грекам большого Сочи об их «неправильном» происхождении. В 1949 году из города
массово выселяли греков, и, если бы не муж
Софьи – высокопоставленный военный, то
всю семью – вслед за соседями, друзьями,
знакомыми – выселили бы в Казахстан.

П

10 января 1957 года в истории Федора
Гаврииловича Ксифоса была поставлена
точка. Его семья получила справку о реабилитации их отца и деда – замечательного Человека и Учителя. А в 1989 году,
после многолетних обращений и просьб,
потомки советского рода Ксифос смогли
поехать в Грецию и навестить родственников, разделенных границами, некогда
непримиримой идеологией и историей
длиной в жизни.



І НА ПІВСТОЛІТТЯ
НАРОД ОНІМІВ!

11 грудня 1937 року директивою НКВД №50215 була
розпочата «грецька операція». Але перший удар на собі
греки України відчули ще раніше.
13 листопада 1937 року Маріупольський міськпартком, розглянувши на засіданні питання «Про стан газети «Колективістис», знайшов її роботу, як і діяльність
самого видавництва, згубною.
9 грудня 1937 року парторгани закрили грецьку газету, а через декілька днів заарештовують її співробітників.
Починаються арешти серед адміністрації, акторів,
режисерів Маріупольського грецького робітничо-колгоспного театру.
Заарештований у Маріуполі 19 грудня талановитий
актор Савва Янгічер звинувачувався в «подготовке путей сообщения и насильственного отторжения» Приазовья от Советского Союза».
В ніч з 23 на 24 грудня 1937 року був заарештований
основоположник грецької літератури України Георгій
Костоправ.
Ті паростки, що швидко зійшли на українській землі в радянські часи 20-х р.- початку 30-х р. були так
само швидко обірвані і знищені. Почався один із найстрашніших періодів у житті українських греків, який
вже декілька десятиліть вслід за англійським істориком
Робертом Конквестом вчені називають «Великим терором».
Репресивна машина працювала без відпочинку. Наймасовішого удару зазнала система шкільної освіти.
Свідок тих подій С.К. Темір згадував: «Помню, як
у грудні 1937 року у селі Македонівка ми, студенти
педагогічного технікуму, проходили останню педагогічну практику. Нас там застав страшний період репресій…
За одну ніч заарештували чоловік 15 із цього села, в
тому числі й нашого вчителя. Наступного дня нас терміново викликали до Маріуполя. Там нам стало відомо,
що репресовані й інші вчителі.
Були розгромлені редакція газети «Колективістис»,
грецька типографія, закрито грецький театр, грецький
педтехнікум. У всіх грецьких населених пунктах відмінили викладання грецькою мовою й ввели викладання
російською.
Це були найгірші роки нашої історії. Адже грекам
довелося лише десять років вивчати рідну мову…
Тепер ми знаємо, що було потім. Декілька поколінь
греків взагалі не знали своєї рідної мови».
Як пише у своїй книзі «Важке повернення до себе»
П.І. Мазур: «І «чорні ворони» підвозили до будинку
№80 по проспекту Республіки у Маріуполі все нові й
нові жертви, серед яких було багато викладачів… І на
півстоліття народ онімів!».
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Вікторія ПОМАЗАН.



Книжный мир



У Маріуполі відбулася презентація книги
«Серед незрозумілих прагнень і неоцінених втрат…»

15 грудня у Маріуполі, у Грецькому культурному центрі «Меотида», за ініціативою голови
Маріупольського товариства греків Надії Чапні,
відбулася презентація двотомного літературно-документального видання «Серед незрозумілих прагнень і неоцінених втрат…». Автори
книги О.А. Узбек, М.Д. Пирго, П.І. Мазур.
Зал «Меотиди» був переповнений, серед гостей – лідери та активісти грецьких товариств
Маріуполя, Сартани, Старого Криму, Мангушського та Нікольського районів Донецької області, члени виконкому Федерації грецьких товариств України, працівники музеїв, журналісти
та відомі громадські діячі.
Відкрила захід голова Маріупольського товариства греків Надія Чапні, яка наголосила на тому,
що щороку 15 грудня, у День пам’яті жертв «Грецької операції НКВД», українські греки вшановують
пам’ять репресованих радянськими каральними
органами впродовж 1937-1938-го років в Україні.
Надія Андріївна зазначила, що цим виданням
був завершений десятирічний проєкт дослідження
національно-культурних процесів у грецькому середовищі України 1920-1930 років, які відбувалися
під час так званої коренізації – однієї з політичних
кампаній у національному питанні в перші роки
радянської влади.
Книга створена на базі унікальних документів
як пам’ятка українській еллінізації та її організаторам, інформацію про яких авторам доводилося
збирати в багатьох державних, галузевих і приватних архівах, бібліотеках і музеях України, Росії,
Греції. Вони глибоко дослідили цей період в історії
греків України в місцях їх компактного проживання, проаналізували всі доступні матеріали і документи, відтворивши правдиві події того часу.
У рамках заходу було продемонстроване відеозвернення до учасників презентації однієї із авторок книги – Олени Узбек.
Основним доповідачем, який познайомив
присутніх із книгою, став відомий краєзнавець
та публіцист Микола Аджавенко. Наш видатний
земляк, до речі, в цей день святкував свій ювілей.
Микола Костянтинович не тільки провів блискучий аналіз даної праці, але й зробив дискурс-аналіз
стану розвитку грецької спільноти України у 20-30
роках минулого століття.
Органічною частиною презентації стала панельна дискусія на тему подій, описаних в книзі,
та актуальності її висновків для сучасної історії
греків України. У підсумку дискусії була зазначена
схожість деяких подій періоду коренізації-еллінізації, що були описані в книзі та сьогоднішньої
ситуації у грецькому національному русі, а також
те, що цю книгу варто було б прочитати багатьом
надазовським грекам, щоб чіткіше зрозуміти події
сьогодення.
Під час заходу виступили громадська діячка
Валентина Коноп-Ляшко, маріупольський краєзнавець Сергій Буров, маріупольський колекціонер Олександр Чернов та ін.
Поділилась своїми враженнями від почутого і
головна редакторка газети «Елліни України» Вікторія Помазан:
«Олену Андріївну Узбек я вже давно сприймаю
як органічну єдність морального й інтелектуального – коли вірність істині переживається як найвища особиста цінність, «справа честі». Саме таких
прийнято називати «лицарями науки». І вкотре
вражаюсь, як непомітно багато вона устигла закласти в фундамент храму грецької духовності на
дальню мету.
І дивуюсь тому, як анатомічно-скурпульозно
автори книги показали увесь жах, який пройшли
греки України та країн колишнього СРСР – від
свого Ренесансу до тотального знищення грецької
еліти.
І якими чесними та відкритими стали виступи
гостей сьогоднішнього заходу, і, як і належить інтелектуальній верстві в кожній європейській нації, у
своїх виступах вони боронили національні ієрархії
культурних цінностей греків України, щоб не зрадити наших мертвих. І живих.»
І, дійсно, ця титанічна праця десь має промовити до кожного з нас сьогодні, що «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», що тільки ми
самі зацікавлені у збереженні нашої національної
ідентичності…
Василиса ГРЕКОВА.
Фото: Ярослав БУРЛАЧЕНКО.
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«Усадьба Курисов»

– архитектурный шедевр Большой Одессы

В 70-ти км от Одессы, в уютном уголке Лиманского района, недалеко от зеркальной глади Тилигульского лимана, утопает в зелени удивительной
красоты усадьба.
Её уникальная архитектура, хоть и истерзана
вандалами, но всё равно настолько разнится с другими постройками в этой части юга Украины, что
местные жители называют это творение зодчих начала 19-го века – замком. Причудливое смешение
стилей и талантливые творческие находки талантливых мастеров говорят с нами сквозь века языком
архитектуры этой усадьбы.
Первый вопрос у большинства из тех, кому посчастливилось сюда попасть: кто, когда и почему
построил такой красоты дом здесь?
История, собранная нами по крупицам, с использованием материалов из архивных собраний,
доносит следующую информацию.
Владельцем этих земель с начала 19-го века являлся Иван Онуфриевич Курис (1760 – 1836 гг.) –
грек по происхождению (согласно легенде, его
предки прибыли в XVI веке из Греции и осели в Нежине), посвятивший свою жизнь военному делу и
проявивший себя храбрым и верным воином. На
определенном этапе своей службы ему посчастливилось стать «правителем дел Генералиссимуса
А.В.Суворова по секретной части».
Пройдя рядом с полководцем военными дорогами, за боевые заслуги при взятии турецкой крепости Измаил 28 сентября 1793 Иван Онуфриевич
был награждён орденом св. Георгия 3-й степени, который был закреплен на его мундире рукой самого
А.В.Суворова.
Статус полученного повелением Императрицы
Екатерины II ордена давал возможность Курису
стать потомственным дворянином, а также получить полновластное владение над обширными землями в южной части империи. В южной половине
этих земель новый владелец и определил участок,
где суждено было появиться родовой усадьбе, ставшей жемчужиной этого поселения, именуемого отныне – Курисово-Покровское.
В 1810 году здесь начинается строительство восточной части усадьбы. К сожалению, нам достоверно неизвестно, кто был первым архитектором, но
среди старожилов бытует легенда о легендарном
Ф.К. Боффо, авторству которого принадлежит Воронцовский дворец в Алуште, построенный позднее и имеющий аналогичный восточный фасад.
В 1824 году И.О.Курис возводит также каменную
церковь, освященную в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, неподалёку от которой был в последствии размещён и семейный склеп, где нашёл свой
последний приют верный сын Отечества Генералмайор И.О.Курис, ушедший из жизни 18 апреля
1836 г.
Родовая усадьба часто меняла свой облик и перестраивалась уже молодым поколением семьи Курисов. Последним из архитекторов, увековечивших
своё имя в этом строении, был Н.К.Толвинский в

1892г. В этот период имение получает свой окончательный вид, напоминающий некоторым средневековый замок. Архитектор умело соединил в его
декоре элементы готики и мавританского архитектурного стиля.
Наиболее известным из потомков Ивана Онуфриевича был его внук – Иван Ираклиевич Курис,
родившийся 31 декабря 1841 года в селе Селичевка Чериковского уезда Могилевской губернии в
родовом имении матери Любови Станиславовны
Курис. Учился в одесском Ришельевском лицее на
юридическом факультете. С молодых лет сблизился с известным в Одессе историком, профессором
Ришельевского лицея Николаем Никифоровичем
Мурзакевичем, который ввел Ивана Ираклиевича
в одесское общество, представлявшее передовую
часть местной интеллигенции, своеобразный клуб
любителей старины.
С тех пор И.И. Курис приобрел известность
маститого коллекционера, став в 1865 году действительным членом Одесского общества истории
и древностей. Если первоначально его привлекал
в основном античный период, то впоследствии
его интересы расширились настолько, что и дом в
Одессе и родовая усадьба в Курисово-Покровском

Не был Иван Ираклиевич Курис равнодушен и к
живописи, стены усадьбы в Курисово-Покровском
украшали картины всемирно известных художников – Буше, Ван Дейка, Мурильо, Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна, Филиппино Липпи, Андреа
дель Сарто, Карла Брюллова, Венецианова, Миньяра, Айвазовского и других. В общественной жизни
Одессы и Херсонской губернии Иван Ираклиевич
Курис занимал значительное положение. В 1869 году
он был избран почетным мировым судьей Одесского уезда, после чего его трижды избирали почетным мировым судьей города Одессы (1884-1893).
Своими общеизвестными качествами: честностью,
неподкупностью и беспристрастностью, прямотой
и одновременно корректностью – он снискал уважение дворян всей Херсонской губернии. С 1871 по
1877 гг. он занимал пост предводителя дворянства
Одесского уезда, а с 1876 по 1895 гг. – всей Херсонской губернии. По свидетельствам современников,
умеренность и уравновешенность помогали Ивану Ираклиевичу уверенно председательствовать в
уездных и губернских собраниях, куда он не раз с
1871 по 1895 годы избирался в числе гласных.
В мае 1883 года И.И. Курис вместе с Одесским
градоначальником Г.Г. Маразли принимали участие
в торжествах по случаю коронации Императора
Александра III.
Иван Ираклиевич приложил немало сил для
того, чтобы усадьба в Курисово-Покровском стала
поистине образцовой во всех отношениях. Как в
растениеводстве, так и в животноводстве в его хозяйстве находили применение новейшие достижения того времени. Это позволяло ему завоевывать
множество наград на различного уровня сельскохозяйственных выставках. В течение четырех лет
(1886-1890) он являлся президентом Императорского общества сельского хозяйства в Одессе. Долгие
годы вместе со своей женой Любовью Ивановной,
урожденной Гижицкой, они были членами Одесского отделения Общества садоводства. С огромной
любовью занимались в своем имении богатой экзотическими растениями оранжереей, которую затем
подарили Одесскому университету, разбили оригинальный плодовый сад и парк, а окрестные земли
засадили молодым лесом, который сегодня входит в
состав заповедной части регионального ландшафтного Тилигульского парка.
Хорошо известен был в Одессе Иван Ираклиевич и как меценат. Он стоял у истоков создания
многих благотворительных обществ и клубов:
Временного приюта для призрения беспомощных

уже едва вмещали ценные исторические экспонаты.
Его библиотека насчитывала более 20 тысяч томов,
причем для особо интересных книг он специально
заказывал дорогие кожаные переплеты с фамильными тиснеными суперэкслибрисами на них. В
коллекции гравюр и литографий Ивана Ираклиевича находилось немало редких работ, и обладателю этих собраний даже завидовали музеи. Особой
гордостью своего собрания он считал подлинные
рукописи и автографы, некогда принадлежавшие
русским и зарубежным знаменитостям. Здесь были
письма и бумаги А.С. Пушкина, П.А. Вяземского,
Ф.И. Тютчева, Вольтера, неопубликованные произведения В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя.

младенцев и беднейших родильниц, Общества
попечения о недостаточных студентах Новороссийского университета, Одесского местного
общества Красного Креста, клуба Русского общества пароходства и торговли, Черноморского
яхт-клуба; материально помогал немалому числу богоугодных заведений: Одесскому комитету попечительного общества о тюрьмах, Вознесенской женской гимназии, Александрийскому
уездному училищу и др., в течение многих лет
нес почетную должность старосты Свято-Покровской церкви в своем имении до последнего
дня своей жизни.
Окончание на стр. 13
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САРТАНА ПІДКОРИЛА ПЕЛОПОННЕС
Грецькі творчі колективи Сартани недарма
вважаються улюбленцями у своєму рідному селищі, а також у Приазов’ї. Їх виступи чекають
на Донеччині, у Києві, Одесі та Прикарпатті, а
віднедавна — ще й за кордоном нашої країни, де
вони нещодавно надзвичайно вдало виступили.

«

З 25 листопада по 5 грудня
2019 року за ініціативою голови
Сартанського товариства греків
«Елліни Приазов’я» Наталії
Папакіци відбулася творча поїздка
учасників Сартанської грецької
театральної студії (керівник Анатолій
Корона) та учасників танцювальної
групи ансамблю «Сартанські
самоцвіти» (керівник Людмила
Теребінкіна) до Греції. Дані колективи
на рідній землі славляться тим, що
з любов’ю несуть рідне, румейське
слово, зберігають національні традиції,
а їх мистецтво наче навіяне незламною
силою грецького духу.

Як зазначила Наталія Папакіца, поїздка до Греції стала можливою завдяки активній співпраці
Сартанського товариства греків та Товариства
греко-української дружби «Фарос» (м.Патри), яке
очолює Міхаліс Родопулос. Грецька сторона взяла
на себе всі витрати, пов’язані із перебуванням сартанської делегації у м.Патри (проживання та харчування).
Маршрут сартанської делегації був прокладений через славетні грецькі міста: Салонікі, Каламбака та Патри.
«У Салоніках нам вдалося відвідати жіночий
монастир святої Трійці, - розповідає голова товариства Наталія Папакіца, - у якому настоятелька
обителі провела екскурсію. Діти не лише познайомилися з історію створення монастиря, а й приклалися до ікон та запалили свічки. Також у монастирі
нас пригостили смачним обідом та грецькими традиційними солодощами».
Після Салонік сартанці поїхали до чудового
міста Каламбака. Річ у тому, що дане місто знаходиться біля самого підніжжя Метеорових скель, на
яких розташувалися знамениті на весь світ монастирі, до них і направились наші туристи. Монастирі
Метеори - восьме чудо світу в Греції – справили на
делегацію величезне враження. «Нічого подібного
в світі немає, їхати сюди потрібно обов`язково», такий вердикт винесли після екскурсії сартанці.
І ось довгоочікувані Патри — третє за величиною місто Греції, розташоване на півострові Пелопоннес. Символічно, що саме місто, яке завдяки
географічному положенню і великому порту вважається «західними воротами» країни, відкрило
сартанським колективам вхід на грецьку сцену
і подарувало унікальну можливість долучитися
до найбільш значущого для жителів Патр свята –
святкування Дня Святого Андрія Первозваного.
Усі члени делегації із України у національних костюмах під звуки військового оркестру пройшли
центральними вулицями міста разом з іншими
учасниками святкового параду. Особливої урочистості події надавав факт присутності на святі самого президента Греції Прокопіоса Павлопулоса.
А ввечері, 1 грудня, сартанська делегація, до
складу якої також увійшла солістка студії естрадного співу «Елліни», переможниця Всеукраїнського фестивалю грецької пісні ім. Т.Каци Діана Хаджинова, виступила у концертному холі «Роял» із
феєричною програмою, у якій представила неповторну культуру надазовських греків.
Концертна програма була побудована таким
чином, щоб розширити уявлення грецької публіки
про греків України та показати усю красу нашої самобутньої культури, починаючи від національного театрального мистецтва і закінчуючи народним
співом та танцями.
Теплий прийом патрської публіки, щирі відгуки
глядачів, серед яких були представники периферії,
міської мерії, бізнесмени, журналісти та громадські діячі, сартанцям запам’ятаються надовго. Сувеніри на пам`ять від організаторів свята, обмін
символічними подарунками, бурні овації та крики
«Браво, Україно!», «Браво, Сартана» - ось так за-

кінчився цей унікальний
концерт, який став містком
дружби між Патрами та
Сартаною.
«Публіка була у щирому захваті від колективів
із Сартани. Греки України
підкорили нас жвавістю,
щирістю, умінням та віртуозністю. Ми усі після
концерту знаходимося під
великим враженням, завдяки цим людям ми сьогодні
відчули величезну любов
і повагу до національної
культури українських греків», - зазначив у своєму
виступі відомий грецький
бізнесмен і громадський
діяч Нікос Каракітсос.
Також у рамках візиту

до м.Патри делегація
із Сартани відвідала
з екскурсією стародавню Олімпію та
завод з виробництва
оливкової олії.
«Впевнена,
що
дана поїздка була
дуже важливою та
корисною, адже наші
творчі
колективи
змогли не тільки збагатитися унікальним
досвідом, відвідати
історичну прабатьківщину і побачити
багато цікавого, але
й представити на
Пелопоннесі
мистецтво, традиції та
культуру надазовських греків, а це надзвичайно важливо
сьогодні для всіх нас
та для зміцнення гре-

ко-українських зв’язків.
Ми дуже вдячні пану
М.Родопулосу за гостинність та неймовірно
теплий прийом», – відмітила Наталія Папакіца.
Сартанське
товариство греків «Елліни
Приазов’я» висловлює
щиру подяку маріупольському міському голові
Вадиму Бойченку, секретарю маріупольської
міської ради Степану
Махсмі,
сартанському селищному голові Олександру Куркчі,
директору сартанського Будинку культури
ім. Т.Каци В’ячеславу
Костіцу та керуючому

справами виконкому маріупольської міської ради
Олександру Кочуріну за
сприяння в організації даної поїздки.
Рада Федерації грецьких
товариств України щиро
вітає творчі колективи
Сартани з блискучим виступом у Греції і бажає
успіхів! Ми щиро дякуємо
всім-всім, хто відроджував і зберігає рідне автентичне мистецтво.
Рада Сартанського
товариства греків
«Елліни Приазов’я».
Фото: Лев САНДАЛОВ.
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Від христопсома до ахчачурека:

який обрядовий хліб пекли маріупольські греки на зимові свята
Серед багатьох зимових свят релігійного календаря найвідомішими є Різдво та Новий рік.
Цікаво, що за спостереженнями дослідника
грецької культури, уродженця Старого Керменчика С.Серафімова (1817-1884), Різдво колись греки святкували зазвичай більш пишно
ніж Великдень. Через боротьбу з релігією, яка
відбувалася за радянських часів, у народній
пам’яті майже не збереглися назви і деякі
особливості цього свята. Під час польових
досліджень 1992-1995 рр. ми зафіксували
тільки тюркомовну назву «Хртоз-Барьям» (з
урумської – свято Христа) і грекомовний варіант
«Христуєнна» або «Каланда», хоча «Каландою»
також називають і Новий рік. Оскільки Новий рік (урум. - «Йыл Барьям», тобто «Свято
року») збігається з церковним святом Св. Василя, його також називають «Ай-Василь». А ще
побутують назви «Шумуш т’мера» - у перекладі
з кримськрумейської – День шмуша (шмуш або
шумуш - святковий пиріг з начинкою, зазвичай
квадратної чи прямокутної форми) або «Ахчачурек» - у перекладі з урумської «солодкий хліб чи
пиріг з ахче» (ахча - дрібна монета, що побутувала у середньовічному Криму). Ці обидві назви
пов’язані зі звичаєм випікати пиріг з монеткою і
ритуалом його розрізання під час святкової трапези.
Зазвичай Христуєнна (25.12 або 7.01) передує
Ай-Василю (1.01 або 14.01), тому першими святковими печеними виробами грецьких господинь
у Приазов’ї були «Христупсом» (з кримськорум.
«хліб Христа») або «Хртоз екмек» (з урум. «хліб
Христа»). Це був круглий виріб із хлібного тіста,
на якому зверху традиційно викладали із тіста
візерунок у вигляді хреста. Іноді зверху на цей
хліб з хрестом ставили маленьку булочку, на якій
зверху також за допомогою ножа робили хрест,
або ставили печатку з написом IC XC NHKA (див.
іл. 1 №1 та 2-3). Раніше такі печатки були май-
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перстка (див. іл. 1 № 2). Оскільки ми не знайш-
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чурека наносилися хрестоподібні солярні знаки
(див. іл. 1 № 3). Оскільки цей візерунок нам малювали в багатьох грецьких селах Приазов’я,
можна вважати, що це спільна давня традиція,
принесена ще з Криму.
Іноді за васілопіту правив звичайний пиріг
з домашнього листкового тіста з солодкою або
солоною начинкою, який готували і в інші дні
року, і називали кубіте (зазвичай закритий
пиріг круглої форми, з косичкою по бортику
і діркою в центрі) або шмуш (зазвичай закритий пиріг, який складався у вигляді конверта,
квадратної або прямокутної форми, іл. 1 №
4-5). Проте коли в пирозі разом із начинкою
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ли інших підтверджень побутування такого
хліба, можливо наша респондентка згадала не
різдвяний хліб, а той, що пекли на день ангела, бо
вона святкувала своє день народження і день Ангела саме напередодні Різдва. Цей хліб після освячення обійстя ділився наступним чином: верхній
забирав священник, середній ділився на шматки
і розносився по сусідах, а третій, найбільший,
залишався вдома - його розподіляли між членами родини. В деяких селах нам розповідали про
печиво у вигляді плужка, яке також пекли для
новорічного свята, проте ніхто не міг нам показати як саме воно виглядало.
На Ай-Василя в грецьких селах, так само як
і в українських, ходили колядники. Вони щедрували і співали «Арши та каланда…», «Айоз
Васіліс ерхете…», «Архі мінья кє архі хрон’я…».
В деяких селах нам розповідали про те, що спочатку до обійстя під Новий рік приходили хлопчики з маленьким саморобним плужком і,
співаючи колядок, бажали вдалого року, а за
ними (вже коли геть темно на дворі) приходили дорослі чоловіки, які приносили з собою
справжній старовинний плуг, яким робили
ритуальну маленьку борозну на обійсті та заносили його у хату. Їх віддарювали
калачами і різними смаколиками, які
приготувала господиня. І вже майже
біля опівночі по хатах з колядками
ходили літні чоловіки, які заходили
до кімнати, сідали за стіл і в терцію
співали «Арши та каланда», після
чого їх частували. Тільки після цих
гостей господарі могли закривати
двері і спочивати.
Наступного дня господар проводив
ритуал розрізання святкового пирога
із запеченою монетою, який називали по-різному – «васілопіта», «шмуш»,
«кубіте», «ахчачурек», «ахчапіте» тощо.
І готували цей пиріг грецькі господині
так само по-різному. Хтось робив цей
пиріг з 7, 9, 40 аркушів листкового
тіста, які іноді перекладалися горіхами,
цукром чи борошном, обсмаженим разом із цукром та маслом. На нашу думку, це один із найдавніших рецептів
місцевої васілопіти/ахчачурека. Дехто
просто робив солодкий пиріг без начинки з дріжджового тіста. Головним
було його зовнішнє оформлення. За допомогою
виделки або ножа на поверхню васілопіти/ахча-

запікалася монетка, то він вже ставав не просто смаколиком, а ритуальним виробом. Так
само як ритуальний виріб розглядали і чебуреки (чир-буреки, тобто виріб з начинкою
напівкруглої форми, який смажили на олії),
що готували на Новий рік в деяких селах, і в
одному з них запікали монету.
Цікавим був ритуал розрізання і передачі
шматочків ахчачурека. Наприклад, в с. Улакли нам розповідали, що господар нарізав перший шматок плугу, потім – собаці, потім –
свійським тваринам на обійсті, а вже потім
власне господарю та іншим членам родини за
віком – від найстаршого до молодшого (Марія,
1904, Катерина, 1907). В інших селах різали
шматки пирога св. Василю (або «іконі», Богу),
оселі (або вогнищу), кожному члену роди-
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же у кожній оселі, оскільки традиційно грекині
вдома пекли просфорки і потім приносили їх до
церкви (див. іл. 4). Якщо Христупсом віддавали
священику, який приходив освячувати обійстя
під час різдвяних свят, то цей верхній хлібець/
булочка з хрестом або печаткою залишався в хаті
господаря на столі або біля ікон. Якщо печатку
ставили не на маленький хлібчик, а в центр великого хліба, то тоді господар ножем вирізав
цей шматочок і залишав його вдома біля ікон.
Подібні святкові різдвяні хліби пекли у різних
районах сучасної Греції, проте найчастіше там
його ще прикрашають волоськими горіхами –
цілими або ядрами (див. іл. 5 – наводиться
за виданням Παππά Μηλέα. Λατρευτικό ψωμί /
Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.
Ευρωπαϊκό Μουσείου Άρτου. 2015). Адже за давньою грецькою традицією символами Нового
року є гранат і горіхи, а не мандарини з апельсинами – до чого нас привчили за радянських
часів.
Старі люди розповідали, що ще на початку
ХХ ст. надвечір’я Різдва по грецьких селах ходили колядники, які співали «Христос еннате,
хара стон козмо…». Цих колядників треба було
віддарювати, тож грецькі господині заздалегідь
випікали калачі та калачики - «халац» та «халачичя», зроблені з двох або трьох переплетених
джгутів тіста. В с. Константинополь повідомили,
що на Різдво пекли ще «лухум’я» (Марія, 1903
р.н.). Лише в с. Староласпа нам розповіли про
різдвяний хліб, який складався з трьох хлібчиків
різного розміру і прикрашеного відтисками на-
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ни, полю (врожаю), худобі, собаці, колодязю,
жебракові тощо, але в різних грецьких селах
список і «черга» тих, кого нагороджували ахчачуреком мали свої відмінності. Отримання
монети вважалося добрим знаком - її клали
під ікони до наступного року.
Дорогі читачі газети «Елліни України»!
Якщо Ви, або Ваші родичі пам’ятаєте інші
форми/рецепти/назви хлібних виробів, які греки Приазов’я пекли на свята, прошу Вас написати про це в редакцію газети.
Маргарита АРАДЖИОНІ,
к.і.н., провідна наукова співробітниця
Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України.
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СУМСЬКИЙ РЕНЕСАНС КРАЇНИ ДРЕВНІХ ЕЛЛІНІВ
Коли промовляємо: «Греція» - який асоціативний ряд вибудовується в нашій уяві? З посмішкою, на рівні побутовому: «у Греції все є»; горіх
«грецький» (волоський); салат «грецький», скоромовка «їхав грека через ріку». На інтелектуальному: античність, боги, міфологія, колони, олімп,
Еллада, Афіни, Зевс, Архімед, Геракл, Афродіта,
Македонський, Гомер «Іліада» та «Одіссея». Відчуваєте всю велич та неосяжність простору для
міркувань, вивчення та захоплення?
Україна для місцевих греків давно вже стала
батьківщиною, а Суми – рідним містом для понад
120 сумчан грецької національності. Високоосвічений, талановитий народ, який трепетно зберігає
зерна етнонаціональної культури: міфи про богів та
заснування світу – твори Гомера та Гесіода – основа основ релігій, уявлень про життя, героїв та богів,
що започаткували нові течії в розвитку культури та
мистецтв. Імена грецьких філософів Аристотеля,
Сократа, Платона, Піфагора показали значимість
стародавньої Еллади у становленні наукової думки
та вивченні будови світу.
Українців та греків з давніх-давен об’єднують:
спільна релігія, дбайливе ставлення до мови та традицій, торгівля та співпраця в Чорноморському
басейні а ще – тривала боротьба за свободу та незалежність своїх народів. За даними реєстру 1649
року, греки служили в козацькому війську Запорозькому під проводом Богдана Хмельницького.
За даними сумського краєзнавця Михайла Манька,
представники грецької аристократії: Капністи, Константиновичі, Куріси, Мазаракі, Тернавіоти, Мадзапети входили до найвпливовіших верств козацької
старшини. За правління Петра I та Катерини II в
Україну переселяються відомі грецькі роди Капністи, Каразіни, Кантакузіни, Куриси – усі вони мали
родинні зв’язки з представниками сумської знаті:
Кондратьєвими, Булатовичами, Траскіними. Варто
зазначити, що у фондах Сумського обласного художнього музею зберігаються картини всесвітньо
відомого художника А.І.Куїнджі, який походить від
греків північного Причорномор’я. Фундатор цього музею, художник і педагог Никанор Онацький
був учнем славнозвісного Киріака Костянтиновича Костанді – українського педагога і художника,
директора Першої державної картинної галереї в
Одесі та Дійсного члена Імператорської академії
мистецтв. Костанді довгі роки працював в Одесі,
де викладав у місцевому художньому училищі та
був засновником Товариства південноросійських
художників.
Учений, публіцист та громадський діяч з грецьким корінням, ініціатор відкриття Харківського
університету Василь Каразін та відомий поет і
драматург Василь Васильович Капніст, грек за походженням, ім’я якого носить зараз одна з вулиць
обласного центру були членами «Паліцинської академії», заснованої на Сумщині у ХVІІІ столітті видатним просвітителем Олександром Паліциним.
Капністи були володарями маєтку Михайлівка на
Лебединщині, де зберігалася багата колекція творів
мистецтва, бібліотека і безцінний родовий архів.
Насильницька депортація 63 тисяч понтійських
греків у 1942-ому, 1944, 1949 роках з Чорноморського узбережжя, Краснодарського краю, Криму,
Донецької й Одеської областей, до Сибіру та казахстанського степу – то одна із найтрагічніших сторінок в історії. Як і грецька операція НКВС - масові
репресії проти грецької національної меншини,
беззаконня тривали впродовж 1937-1938-го років,
коли було арештовано понад 20 тисяч греків, 93 відсотки яких були розстріляні. У ході грецької операції в Приазов’ї арештовано близько 5 000 чоловік.
Нинішні сумські греки – то здебільшого приазовські елліни, вихідці з переселенців з Криму.
Багатьох греків пов’язують зі Слобожанщиною не
лише економічні але й родинні зв’язки з сумською
знаттю та промисловцями. Багато хто з сучасних
представників давньої Еллади прибув до Сум уже
в наш час – після закінчення вишу, за розподілом,
чи у зв’язку з одруженням – у кожного своя історія,
своя доля.
Після розпаду СРСР народи різних національностей отримали нове дихання, усвідомлення своєї етнічної приналежності та самоідентифікації. Почали
створюватися національні товариства. У Маріуполі,
що вважається еллінською столицею, діє Федерація
грецьких товариств України, що налічує близько 100
організацій, серед них і сумське – «Відродження».
У Сумах активно функціонує Сумське обласне
товариство греків «Відродження» - енергійні і за-

взяті, легкі на підйом та ініціативні, вони учасники загальноміських та обласних заходів, дружні та
гостинні.
- Моя тітка, харків’янка, стала учасницею першого з’їзду греків, що відбувся наприкінці 80-х у
Геленджику,- розповідає заступниця голови товариства «Відродження» Надія Філоненко. – Звідти
вона повернулася, окрилена думкою про те, що потрібно створювати осередки та шукати однодумців.
Послухала її, та й сама загорілася ідеєю. Написала
в газету оголошення: «У Сумах створюється грецька організація. Греки, відгукніться!» Спершу таких
набралося чоловік 15. Роззнайомилися, збиралися
разом, спілкувалися, обговорювали різні теми. Але
юридично оформитись так і не вистачало сили та
снаги.
Своєю появою сумське «Відродження» має завдячувати новоприбулому із Донецька до Сум
професору Сумського національного аграрного
університету Ігору Геннадійовичу Бритченку. Він
виявився гарним організатором, зібрав групу зацікавлених у створенні товариства, обговорили
статут, завдання, місію організації. «Відродження»
поставило на меті захист інтересів його членів,
сприяння відродженню національної самосвідомості, гідності, духовної культури, традицій, звичаїв греків України на основі принципів демократії та рівноправ’я. Особливої уваги заслуговувало
мовне питання – відродження грецької мови, яке
об’єднувало людей зі спільним корінням. Підготували необхідні документи і зареєструвалися, 18
листопада 2006 року наше «Відродження» отримало свій день народження. Першим керівником
новоствореної організації було обрано Наталію
Патяку.
То були золоті роки у розвитку грецького руху
на Сумщині. Загалом, організація отримала потужний людський ресурс високоосвіченої еліти –
80% членів товариства мали вищу освіту, та вирізнялися неабиякими особистими успіхами та досягненнями. Осередок греків гуртувався навколо
потужного наукового центру в Сумському національному аграрному університеті. Адже на початках, біля самих витоків товариства «Відродження»
стояли: доктор сільськогосподарських наук, професор Геннадій Котенджи, кандидат ветеринарних
наук Анатолій Фотін, доктор ветеринарних наук,
професор Тетяна Фотіна, пізніше - доктор ветеринарних наук, професор Ганна Фотіна – науковці, які
зробили вагомий внесок у розвиток сільського господарства. Так, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки якості
продуктів тваринництва Сумського національного
аграрного університету, Тетяна Іванівна Фотіна за
свою викладацьку та наукову роботу удостоєна почесними званнями: «Відмінник освіти України» та
«Заслужений працівник ветеринарної медицини»,
«Ветеран ветеринарної медицини України» є науковим експертом секції «Агропромисловий комплекс,
лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія»
Міністерства освіти і науки України. А ще Тетяна
Іванівна – Почесний професор багатьох зарубіжних навчальних закладів: Варшавського університету природничих наук, Вірменського державного
аграрного університету, Таджицького аграрного
університету ім. Шириншох Шотемура. Бритченко,
Котенджи, родина Фотіних - науковці грецького
походження - знані українські вчені, які зробили
вагомий внесок у розвиток вітчизняного сільського господарства та тваринництва і підготували
зміну науковців за багатьма спеціальностями, зокрема: «ветеринарна мікробіологія», «вірусологія»,
«ветеринарна медицина» та багатьма іншими, які
працюватимуть на благо народного господарства
України. Важливо, що кожен з цих науковців, грек
за походженням, шанобливо ставиться до свого
походження, до своєї історичної батьківщини та у
власних родинах, у трудових колективах, в побуті
просували особливості грецької самобутності: пісні, жарти, приказки, віршовані рядки, висловлювання великих людей, цитати, що стали крилатими
висловами.
У 2008-ому почала роботу недільна школа з вивчення новогрецької мови – на безоплатній основі
та відкрита для усіх бажаючих, які з тих чи інших
міркувань вирішили вивчити грецьку. На той час
в освітніх та культурних проєктах Греція надавала
своїй діаспорі в Україні відчутну допомогу. В Україну і на Сумщину, зокрема, надходили підручники,
навчальні посібники, методичні розробки, художня
література. Крім того, Греція запрошувала на гости-
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ну та брала на себе всі організаційні питання щодо
стажування вчителів грецької мови. Саме за цією
програмою, що передбачала навчання педагогів на
землі Еллади, пройшла навчання сумська вчителька, членкиня «Відродження» Анна Заболотна. Пізніше Анна ділилася здобутими досвідом, знаннями
та методиками, з учнями недільної школи у Сумах.
Крім того, українські греки подорожували країною
еллінів, знайомилися із усіма пам’ятками та архітектурними родзинками Греції, опановували таємниці місцевої кухні, вивчали традиції та звички.
При товаристві «Відродження» було створено
вокально-танцювальний колектив «Сіртакі». Люди
різних вікових груп – але всі однаково емоційні, запальні та талановиті захопилися постановкою та
виконанням національних танців та пісень. Ясна
річ, допомагали хореографи, але скільки індивідуальної творчості, ніжності, грації вкладали вони у
кожний рух, кожне па, виходячи на сцену. Артистиаматори з «Сіртакі» знайшли чимало прихильників
на Сумському обласному фестивалі «Барви рідного
краю».
Пізніше, коли «Відродження» готувалося до
5-річчя від дня створення, постало питання, де
провести урочистості. Так доля привела греків до
Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, де відбулися святкування. А згодом, в обласній
науковій бібліотеці в рамках проекту «Бібліотека – центр діалогу культур» до Дня Незалежності
Грецької Республіки на базі відділу мистецтв було
відкрито Грецький національний інформаційнокультурний центр. Серед завдань Центру: популяризація грецької культури та мови, розширення
культурних освітніх, наукових контактів та обмінів
громадянами та організаціями України та Греції заради розвитку міжкультурного діалогу, збереження та примноження грецької культури в Україні;
забезпечення культурно-освітніх та інформаційних потреб представників грецького національнокультурного товариства; створення сприятливих
умов для міжкультурного спілкування. Працівники бібліотеки зібрали чималу книжкову колекцію,
готували тематичні виставки, перегляди нових
надходжень літератури, здійснювали пошук інформації з історії та культури Греції, надавали допомогу викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто
мав попит на інформацію щодо грецької історії та
культури. Сумська обласна універсальна наукова
бібліотека стала справжнім осередком для десятків
людей, об’єднаних спільним походженням, історією та інтересами.
Кожна родина сумських греків наразі пише
власний родовід. Створює генеалогічне дерево і
позначає на ньому осіб та усі родинні зв’язки. Дослідницька робота надихає молодь, учнів, студентів
та й дорослих людей відслідковувати історію прізвища, малу батьківщину та особистостей – своїх
пращурів. Своїми результатами ділились під час
спільних зустрічей у Грецькому національному інформаційно-культурному центрі. А ще всіх сумчан зацікавила постать Георгія Костоправа, поета
та письменника, грека за національністю, репресованого у ході «Грецької операції» НКВС. Георгія
Костоправа, засновника національної літератури
греків в Україні, який вперше переклав на грецьку
мову «Заповіт» Тараса Шевченка, розстріляли 14
лютого 1938 року у віці 34 років, реабілітований у
1957-ому. Сумські греки вшановували видатного
земляка у дні його пам’яті, знайомилися з дослідженнями його біографії, читали його твори. Удова Георгія Костоправа Ольга Євгенівна Маслакова
увесь час проживала у Сумах. Трагічна жіноча доля:
шістнадцять місяців побула дружиною і 55 років вдовою. Ольга багато зробила для реабілітація чоловіка, зібрала його листи та архів, але після її смерті документи зникли. Завдяки підтримці Федерації
грецьких товариств України до 25-ї річниці від дня
смерті дружини поета на могилі Ольги Євгенівни у
Сумах був установлений новий пам’ятник, що увічнив пам’ять про родину Костоправів.
Товариство «Відродження» у різні часи також
очолювали: Людмила Покидько, Надія Філоненко, Ганна Заболотна, а нині кермо влади передали
представнику молодого покоління сумських греків
Олександру Цикилек.
Уривок із книги «Суми: інтеркультурний діалог».
Автор статті Антоніна КОХАН,
член Національної Спілки журналістів України,
директор департаменту комунікацій
та інформаційної політики
Сумської міської ради.
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«Каiланда» и «Василиiй меiра» в Ялте

Самым главным и самым большим зимним
праздником для ялтинских греков был и остаётся
Новый год (румейск. Каланда). Традиционно
Каланда в Ялте отмечают по старому стилю – 14
января, но большинство обрядов происходят в
ночь накануне.
К Новому году готовятся заранее. Так, чтобы
войти в новый год с неотягощенным бременем,
непременно следует раздать все долги. Причём,
под долгами понимаются не только денежные
займы, а также все обещания и начатые дела.
Выходит, к 14 января нужно успеть раздать
всё одолженное, исполнить всё обещанное и
закончить всё начатое.
Празднование Каланда начинается вечером
13 января, длится всю ночь и завершается утром
14-го разрезанием пирога Святого Василия
(румейск. Василий пита). Но обо всём по порядку.
В преддверии Нового года ялтинские хозяйки
обязательно готовят несколько традиционных
слоёных пирогов (румейск. турта), в который в
качестве начинки используют мясо или тыкву.
И, конечно, накрывают богатый праздничный
стол.
Итак, с заходом солнца 13 января на улицу
начинают выходить колядовщики: вечером колядуют дети, чуть позже и до самой полуночи
колядовать выходят юноши и девушки, а после полуночи это делают взрослые и старики.
Колядовщики заходят в соседские дворы, где
поют колядки и новогодние песни, пляшут,
веселятся. Их обязательно одаривают деньгами
и угощают со стола. Старики рассказывают, что
раньше специально для колядовщиков хозяйки
пекли калачи, а колядовщики носили на шее
веревочку, на которую надевали заработанные
калачи.
Как упоминалось выше, после полуночи
колядовать выходили взрослые и старики.
Стариков особенно ждут в каждом доме,
ведь они исполняют старинную новогоднюю
песню «Аршы та Каланда». «Аршы та Каланда»
исполняют возле икон при зажжённых свечах.
Эта песня очень длинная и протяжная, поэтому
поют её партиями: одни начинают петь, затем
вторые подхватывают, а третьи продолжают.
К сожалению, до нас не дошёл полный текст
«Аршы та Каланда», удалось сохранить только
отрывки:
Аршы та Каланда ти аршы ту Йинария
Ти т Христос оди пурпатань линды т нихта
Ти катевинь т Ай-Василий мера
Т Ай-Василь мась еш т’ кало зивґарь-вудъичя
Та вудъичя ень христа калигумена

Та лихтаричя вудъий ень маргаритареня
Трия вудъья еспирнан т’ ґзинитынь петра
Та ксивитендрись ’х та кутия-маргаритаря
Иртан-латинь та пирдъитя ти вушчихтан
Т ал пус пеминь есусь сту козимь улнус
Сюкусь-сюкусь спитий никутириса
Едирь т нихта Василий дъе тимась
Сюкусь форьсь та котня калеврись
Япсь аебур т’ Ай-Василь ту ламбадъа
Сюкусь валь т’ Ай-Василь мась ту трапезь
Пах ту трапезь валь т скутель арйиро
Пах ту скутель валь т критъарь арйиро
Пах ту критъарь валь т пурзимь арйиро
Пах ту пурзимь валь т ламбадъа арйиро
Финум сась т йия, влуйия, калокардъия
Т йия, влуйия, биритеть ти прамата сась
Т йия, влуйия, бахт, лугарь, капитя, филюрия
Аминь!
После исполнения «Аршы та Каланда» все
крестятся, славят Иисуса Христа и Святого
Василия, после чего гостей усаживают за стол,
щедро угощают и богато одаривают.
Уже ближе к утру начинается обряд
посевания. Интересно, что, в отличие от других
сёл, в Ялте принято посевать только ячменём.
Ещё до прихода посевальщика хозяин сам
набирает немного ячменя и проходит по двору,
сараям, огороду, рассыпая зерно. Затем берёт со
стола еду и угощает корову, овец, птицу – всё,
хозяйство, которое держит во дворе; те, у кого
есть колодец, также и в колодец бросают немного еды. Только после этого впускает в дом
посевальщика. Перед тем, как начать посевать,
посевальщик крестится и произносит такие
слова: Калимера! Т Ай-Василь дъа ферь сась т
йия, влуйия, калокардъия биритеть, лугарь,
прама, капитя, филюрия, бахт ти хара!
Принято,
чтобы
посевать
приходил
обязательно мужчина. Причем, в Ялте
посевальщика выбирают и приглашают сами
хозяева. Тому же, кто приходит посевать
без приглашения, могут не открыть дверь.
Посевальщика щедро угощают и одаривают
деньгами. И весь год замечают, хорошими ли
выдался урожай и хозяйство. Таким образом
определяют «лёгкую руку» посевальщика. Так
что знайте, если вас приглашают посевать из года
в год, то хозяева считают вашу руку счастливой
и приносящей богатство и хороший урожай.
После наступления Нового года, 14 января,
отмечается день Святого Василия (румейск.
Василий мера). С восходом солнца все члены
семьи вновь собираются вокруг стола в ожидании
разрезания пирога Святого Василия. Этот пирог
хозяйка замешивает и выпекает на протяжении
новогодней ночи. Хозяин же в то время, когда хо-

зяйка замешивает тесто, отворачивается спиной
к столу и бросает через себя монетку (раньше
это был кусочек золота). Тот, кому попадётся эта
монета, будет весь год счастлив. Поэтому многие
называют этот пирог «счастливка». И вот утром
хозяин берёт в руку нож (важно, чтобы он это
сделал без посторонней помощи, то есть к ножу
до него никто не должен касаться), крестит пирог
и начинает его делить на части. Первая часть
достаётся Святому Василию (если в семье есть
Василий, то эта часть полагается ему), вторая
часть – дому, а затем – каждому члену семьи в
порядке старшинства. Если частей получилось
больше, то также оставляют часть огороду,
хозяйству, беднякам, полям, степям, колодцу и
т.д. И все усердно принимаются искать заветную
монету. Особенно дети любят это занятие.
Поэтому во многих семьях стараются каждому
ребенку подложить по монетке. Плохим знаком
считается, если монетка попадает во время
разрезания пирога под нож. Старики говорят,
что год выдастся неудачным для всей семьи.
После разрезания Василий пита вся семья
с нетерпением ждёт «первую ногу». Считается,
что в новом году первым в гости должен прийти
мужчина или мальчик. Поэтому женщины
стараются без особой надобности из дому не
выходить, а мужчины, наоборот, идут в гости к
соседям, родственникам, кумовьям. «Первую ногу»
обязательно усаживают за стол и щедро угощают.
Ещё одним интересным обычаем является
то, что после рассвета 14 января хозяин должен
щедро одарить того, кто первым чихнёт. При
этом не важно, будет ли это член семьи или, к
примеру, телёнок или корова.
Вот так традиционно встречают Новый год
ялтинские греки.
Николай АХБАШ,
житель пгт Ялта Донецкой области
член совета Харьковского городского
общества греков «Гелиос».

«Зияфетя» от греческой бабушки: турта

Ввиду приближающихся зимних праздников
хочу поделиться рецептом традиционного слоёного пирога с названием турта, который раньше
являлся непременным атрибутом праздничного
стола греческих хозяек именно в эти дни. Сегодня, конечно, достатки увеличились, поэтому
турту стали готовить и на другие праздники, да
и в обычные дни многие хозяйки часто готовят.
Готовят турту в Ялте с двумя разными начинками: с мясом или с тыквой. Оба эти пирога
очень вкусные. Но раньше хозяйки никогда не
угощали гостей туртой с тыквой. Это считалось
знаком бедности. Поэтому и сегодня старые гречанки гостям подают только турту с мясной начинкой. К слову, однажды я приготовила турту с
творогом, получилось тоже очень вкусно!
Итак, переходим к рецепту. Предупрежу в
очередной раз, что рецепт даю «на глаз». В этом
и сложность передачи рецептов греческих блюд
(румейск. зияфеть).
НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Небольшая металлическая миска (румейск.
микро сидъуритик пинать) для топки жиров;
Ложка (румейск. хулярь) для перемешивания
жиров и слоения;

Большая миска (румейск. худро пинать) для замешивания теста;
Мясорубка (румейск. хаймамашына);
Тёрка (румейск. трифтырь);
Сито (румейск. кошчинь) для
просеивания муки;
Длинная скалка (румейск. макро мацоксул);
Духовой шкаф (румейск. фурну), в которой будет выпекаться
турта.

ТЕСТО:
Мука (румейск. алевирь) ~ 500600 г;
Вода (румейск. ниро) ~ 200-250
г;
Соль (румейск. алась) ~ щепотка (румейск. цимбея);
Яйцо (румейск. вуго) ~ 1 шт.;
Перетопить вместе кусочек сливочного масла, кусочек маргарина и 2 ст.л. растительного
масла;
Водка (румейск. рахи) ~ 2 ст.л.;
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Замешивать тесто следует, постепенно подсыпая муку. Муки уйдёт примерно полкило:
всыпать следует до тех пор, пока вода будет принимать. Тесто должно быть мягким, эластич-



ным. В тесто для мясной турты можно добавить
немного дрожжей (румейск. майя).
НАЧИНКА:
Турта с мясом (румейск. турта ми т креясь):
Мясо (румейск. креясь) ~ 800 г;
Лук (румейск. курмидъь) ~ 2-3 шт.;
Рис (румейск. придзь) ~ полстакана (румейск.
мисо путырь);
Из мяса и лука следует сделать фарш (румейск. хайма). Добавить по вкусу соль и перец
(румейск. пиперь). Мясо может быть любым:
говядина, свинина, баранина. Можно взять одновременно несколько видов мяса. Сейчас для
приготовления фарша можно быстро и просто
использовать мясорубку. Раньше же гречанки
предпочитали делать это при помощи двух но-

К родным истокам прикоснись
жей. И делали это очень искусно! В молодости и я перебивала мясо вручную, но сегодня
приходится прибегать к помощи мясорубки.
Но отмечу, что фарш, сделанный вручную,
получается сочнее.
Рис сварить, хорошо промыть, добавить в
фарш. Всё тщательно смешать.
...или Турта с тыквой (румейск. турта ми т
ґульдитъь):
Тыква (румейск. (ґульдитъь) ~ 700-800 г;
Сахар (румейск. сахар) ~ 3-4 ст.л.;
Сушёные вишни (румейск. стыгна вишнись) или изюм (румейск. стапидъь) ~ горсть
(румейск. фухта);
Тыкву предварительно помыть, очистить
от кожуры и семян, нарезать крупными кубиками. Натереть на крупную тёрку.
СМЕСЬ ЖИРОВ для слоения коржей. Перетопить вместе:
Масло сливочное (румейск. вутур) ~ кусочек
(румейск. кумать);
Маргарин ~ кусочек;
Масло растительное (румейск. ладъь) ~ 2-3
ст.л.;
Гусиный жир (румейск. шунарий липарь) ~
3-4 ст.л.;
Раньше хозяйки использовали и смалец (румейск. альма), но по личному опыту скажу, что
лучше гусиного жира для турты нет ничего.
ГОТОВКА:
После того, как тесто готово, разделим его
на три равные части. Раскатываем первый лист


(румейск. фил) круглой формы, при этом помогаем руками, оттягивая края. Раскатать следует
так тонко, чтобы корж просвещался. Конечно,
немного пересыпаем стол мукой. Обильно слоим корж горячей смесью жиров. Откладываем
в сторону. То же проделываем и со вторым листом. Кладём один на другой и укладываем на
противень, сворачивая в форме конверта так,
чтобы положенная сверху начинка не выпадала
с боков. Затем выкладываем начинку: мясо или
тыкву. Если это турта с тыквой, то тыкву посыпаем сахаром, равномерно рассыпаем сушёные вишни или изюм. Раскатываем третий лист
тем же способом. Слоим и укладываем в форме
конверта поверх начинки. Получившиеся края
нижних и верхнего листов хорошо защипываем между собой. Сверху также обильно слоим.
И отправляем турту в духовку примерно на 4050 минут при средней температуре. Открою небольшой секрет. Проверить готовность турты
можно, слегка поёрзав противень. Если турта
легко «ездит» по противню, то она готова.
Турту с тыквой после выпекания следует немного притрусить сахарной пудрой.
После того, как турта немного остыла, нарезаем её и подаём к столу. Каждая хозяйка нарезает
турту так, как ей нравится. Например, я больше
всего люблю, когда турта нарезана небольшими
«косячками».
Вот и весь рецепт! Турта готова! Приятного
аппетита!
Лина Харлампиевна АХБАШ
жительница пгт Ялта Донецкой области.

«Усадьба Курисов»

– архитектурный шедевр Большой Одессы

Начало стр. 8
После Октябрьской революции поместье Курисов подверглось дикому разграблению, а оставшееся имущество было национализировано. Семья Курисов вынуждена была эмигрировать.
В 1930-х годах останки нескольких поколений
славного рода Курисов были варварски выброшены из семейного склепа в овраг, а само сооружение разрушено. Их местонахождение до сих пор
остаётся неизвестным. Кованая ограда, окаймляющая некогда их семейное захоронение, была
использована в качестве обрамления места захоронения революционера Синюрина И.Н, убитого
местными жителями в период продразвёрстки.
Здание церкви в этот период начало использоваться в качестве продуктового склада. В 1921
году новая власть в здании усадьбы открывает
сельскохозяйственную трудовую школу, в которой обучалось 57 детей, и в этом же году в честь
председателя ВУЦИК Г.И.Петровского селение
переименовали в Петровское. С 1937 года Петровское стало Петровкой, а школа была преобразована в техникум.
В период оккупации Одессы фашистскими захватчиками в поместье была устроена румынская
комендатура.
Румынские солдаты сделали то, на что не хватило
сил местным большевикам – вывезли при отступлении старинные зеркала, дубовые двери и паркет. Оккупанты вырубили также английский парк Курисов
и изувечили прекрасные статуи, его украшавшие.
После окончания войны была проведена ре-

ставрация поместья, на которую государством
было выделено около 2 млн. руб. В 1967 году в
здании усадьбы Курисов был открыт краеведческий музей, в котором хранилось около 700 экспонатов. Очередная реставрация поместья была
запланирована на 1990 год, однако летней ночью
разразилась невероятной силы гроза, в поместье
ударила молния, и начался пожар, который продолжался несколько дней.
К сожалению, ввиду полного отсутствия квалифицированной пожарной помощи, за несколько дней здание усадьбы выгорело дотла.
Позже местные власти вместе с руководством
техникума предпринимали многократные попыт-

ки восстановить усадьбу, но они были безрезультатны, т.к. через год после инцидента закончил
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своё существование Советский Союз, а у молодой
Украины ресурсов и желания восстановить легендарное поместье не нашлось.
В 2000 году Петровку впервые посетил Александр Александрович Курис, прямой потомок рода,
ведущий очень скромный образ жизни и проживающий во Франции. Горечь осознания несправедливости и варварского отношения к наследию его
предков, сделавших так много для этого края, оставили тяжелый отпечаток в его душе.
В 2004 году мне довелось впервые побывать в
этом месте, и с того самого дня усадьба и её удивительная атмосфера навсегда поселились в моём
сердце. Тогда, будучи ещё студентом Одесского Национального медицинского университета, я начал
мечтать о том, что когда-нибудь обязательно получится спасти от незаслуженного забвения и варварского уничтожения этот удивительный объект!
И вот, спустя почти 10 лет после первого знакомства с усадьбой Курисов, мне всё же представился случай вернуться к идее реставрации и
сохранения этой померкнувшей архитектурной
жемчужины Украинского Причерноморья. Несмотря на тяжелую экономическую обстановку,
на сегодняшний день уже сделано многое, но ещё
больше нас ожидает впереди.
Несмотря на титаническую работу по восстановлению усадьбы и её исторического ландшафта
в условиях реальной жизни, приходится также
периодически отвечать на различные запросы и
письма кляузников, всячески желающих продлить забвение имения, и, по сути, использовать
его по-прежнему, как привычный склад подсобного бесплатного строительного материала.
Но мы, большей частью вопреки, нежели благодаря, продолжаем восстанавливать утраченное,
руководствуясь девизом семьи Курисов, украшающим их фамильный герб, который пройдя
сквозь бури более чем двухвековой истории, продолжает смотреть на нас монолитом уверенности
в будущем – «...Да будет Правда!».
Дмитрий ВОЛОШЕНКОВ,
член Национального союза журналистов
Украины,
соучредитель благотворительной организации «Фонд им. И.Куриса»
Фото: http://slovo.odessa.ua/news/38183-usadbakurisov-arhitekturnyy-shedevr-bolshoy-odessy.
html
и https://funtime.kiev.ua/where-to-go/zamokkurisov



ОСІННЄ БАГАТТЯ
Таку назву має перша збірка творів Галини
Чумак, вірші якої тричі публікувались на сторінках нашої газети. Видав книжку Друкарський
двір Олега Федорова м. Києва. На обкладинці
книжки добре знайомий краєвид — золоті куполи Святогірської Свято-Успенської лаври. Це
фрагмент картини донецького автора, заслуженого художника України Валентини Теличко
«Останнє золото осені. Святогірря».
А на початку листопада в Київському музеї
української діаспори пройшла презентація цього видання, на якому були присутні як наші земляки, донеччани, так і кияни, головним чином
літератори, журналісти, художники, музиканти.
Приємним сюрпризом для присутніх виявився приїзд автора романсів на вірші Галини
Чумак, композитора Олени Пікус. Саме її фортепіанні п’єси в авторському виконанні зустрічали
гостей і відразу створювали теплу атмосферу довіри і доброзичливості. Несподіваними для багатьох стали і прозаїчні замальовки, що увійшли
у збірку. Значно прикрасили презентацію дві
співачки, обидві з Донецька. Заслужена артистка
України Любов Доброноженко, зараз провідна
солістка Національного театру оперети, у супроводі концертмейстера цього ж театру Ганни Поліщук виконала два романси. Молода співачка
Оксана Коробко, викладач по класу вокалу музично-театральної студії «Музична скринька» у
супроводі концертмейстера, аспірантки Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського
Маріам Вердіян також представила слухачам два
романси. Треба сказати, що це було прем’єрне
виконання як для виконавиць, так і для слухачів.
Романси Галини Чумак, яких, до речі, вдвічі більше, багато разів звучали в різних закладах Донецька, але вперше були виконані у столиці.
Дорогі друзі! Представляємо на ваш розсуд
вибрані твори Галини Чумак.

НЕ ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ
Рідне місто зустріло дощем і туманом,
І дощем, і туманом, і знову дощем…
Серце нило, неначе оголена рана,
Горло стиснув гіркий, невгамований щем…
Рідне місто, я вже розлучилась з тобою, Радість ти не несеш, не даруєш тепла.
Тільки біль, розривається серце від болю,
Тільки біль, що з собою війна принесла.
Знову бачу знайомі проспекти, бульвари,
Тільки все вже не рідне, не наше, чуже…
Раптом хтось провокує у транспорті чвари,
І впізнати людей неможливо уже.
І тоді в голові виникають питання:
Що це? Де я? Навіщо я тут, і чому?
Зустріч ця, вірогідно, іще не остання...
Тільки біль мого серця ніколи я вже не зніму.

ВОНИ ІДУТЬ
Вони ідуть... ідуть один за одним...
Щовечора, щоранку, вдень, вночі...
Їх шлях попередчасний, неприродний...
А поряд - світло вічної свічі...
Вони ідуть... Нема кінця і краю...
Без імені ідуть і без облич...
Хто йде до пекла, хто іде до раю,
Ніхто з них не воскресне, як не клич.
Вони ідуть... І юні, і не дуже...
Їм все одно, - де правда, де брехня...
Давай усіх пом’янемо їх, друже,
І не судитимемо їх ні ти, ні я.
Ідуть батьки, сини, онуки, браття...
Душа на все це згоди не дає...
То ж борони нас, Боже, від прокляття,
Наразі ще любов у серці є.

ВЖЕ НЕ МОЖУ
Вже не можу, не можу, не можу
Я писати про кляту війну!
Наш народ все одно переможе,
Та чи визнає власну вину?

Литературный Парнас



Вже не хочу, не хочу, не хочу
Повертатись до теми війни!
Навкруги провокують, пророчуть,
Та в собі не шукають вини!
Живемо ми неначе у вирі,
І літа не минають - мигтять.
Відлітають лелеки у вирій,
З ними душі загиблих летять.
Ми не маємо права забути
За свободу полеглих синів.
Перед ними шукати спокути
Нам тепер і во віки віків.

НІЯК НЕ МОЖНА
Ніяк не можна розслаблятися, ніяк!
То те трапляється в житті, то інше.
Даю собі наказ: «Тримайсь! Тримайсь,
будь як!
Усе могло би бути значно гірше».
Дивлюся - розпочався день новий,
І сонце піднімається угору.
Пішов у ніч понурий і хмурний
Холодний довгий день, що був учора.
Сама з собою я веду цей діалог,
Своїм питанням відповідь шукаю...
Мій день теперішній нагадує пролог,
Та як складеться фабула, не знаю.
Отак іду одна дорогами життя,
Яке - неначе чорно-біла смуга,
І починаю цінувати мить буття,
І зізнаюсь, що народилась вдруге.

ПИЧУГА
Я – горбоносая пичуга.
Меня в толпе не увидать.
Порой и мне бывает туго,
Но вам зачем об этом знать?!
У каждого свои проблемы,
У всех хватает тем больных,
И чем больней чужая тема,
Тем ближе боль проблем своих.
Но вот один меня заметил,
Другой - морально поддержал,
И протянул мне руку третий,
Четвёртый место придержал.
И разлилось рекою счастье,
Душа моя взметнулась ввысь…
Вот так опять Верховный Мастер
Вернул меня в программу «ЖИЗНЬ».

ЛЮСТЕРКО
Люстерко, не бреши мені, будь ласка!
Зі мною чесний діалог веди!
Тобі не затягти мене до пастки!
Для цього іншого когось знайди.
Свою красу та вік я добре знаю,
Про них сказати прямо не боюсь.
Ввійти в твою оману не бажаю,
Тому відкрито в тебе я дивлюсь.
І візаві приємну жінку бачу На скронях ледь помітна сивина,
І посмішка легка, така, неначе
Всебічно задоволена вона.
Та й справді, є чому мені радіти Жива-здорова, є робота, дім.
Нема причини Господа гнівити!
Є віра, вдячність і потреба в Нім.

«Зачем звала? Напрасно беспокоишь!
Я за тобой и так давно слежу,
Ты от меня ведь ничего не скроешь,
Я вот что тебе, милая, скажу:
Одной идти по жизни очень сложно,
Но ты, хоть и бесцельно, шла вперед.
И сдаться не один раз было можно
Или свернуть в ближайший поворот.
А ты идешь, скребешься, выживаешь
Благодаря и вопреки всему,
Проигрываешь, но и побеждаешь,
И не завидуешь, что важно, никому.
Твои друзья и недруги, коллеги,
Не все, увы, понять тебя смогли.
Кто наблюдал, а кто строчил телеги,
Чем духу твоему окрепнуть помогли.
Все думают, - да что ж это такое?!
Она опять из пепла поднялась!
А это я не дал тебе покоя,
Дабы твоя звезда еще зажглась!

ЩАСТЯ
Як дивно розгортається життя,
Даруючи надію на майбутнє!
Минулому нема вже вороття,
Хоча воно для всіх нас незабутнє.
Не вистачає розуму мені,
Не можу все відразу осягнути –
Чи так буває тільки навесні?
Чи взагалі таке можливе бути?
Мене давно нічого не ляка.
Хто дорікатиме мені в зухвалі?
Незгода за вікном стоїть яка!
Та не від неї болі і печалі.
Радію зливі, вітру, холодам,
Бо з вибухами їх не порівняти…
Це щастя я нікому не віддам –
У тиші і теплі моєї хати.

БОЖА ЛЮБОВ
ОХ, И ВЕЗЕТ ЖЕ МНЕ!
Ох, и везет же мне, скажу вам по секрету!
Cам Бог во всем помочь стремится мне!
Кто знает жизнь мою, - у тех сомнений нету.
Да вот и Он на розовом коне!
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Соловейко розтьохкався зранку,
І щебече, щебече, співак!
Так прикрасив початок світанку,
Що забути не можна ніяк.
На автівку чекаю я зрання.
Сподіваюсь, мене підберуть.

Литературный Парнас


Вже сідаю, і чую звучання
Звуків тих, що за серце беруть.
То було всім відоме «Сіртакі».
Кожну ноту з тремтінням ловлю...
...Соловейко, «Сіртакі» - то знаки!
Ними Бог мені каже: “Люблю!”.

НЕВЕЛИКА РІЗНИЦЯ
Все на землі відбувається тільки від Бога.
Бога нема! – Запевняють нас єретики.
Віруй – не віруй, твоя прижиттєва дорога
Пройде за вказом Його провідної руки.
Можеш не вірити, - вибір залежить від тебе.
Визначить Він існування подальше твоє.
Ти зрозумій, - це у тебе до Нього потреба.
Хоч невелика різниця, а все ж таки є!

О, КАК НЕПРОСТО
«О, как непросто просто жить!»
Владимир Калиниченко
О, как непросто просто жить!
Поутру рано просыпаться
И на работу собираться,
Ни с кем в метро не препираться,
Ни на кого не раздражаться,
И долготерпеливой быть!
Как ежедневно всех любить?
И всех прощать и не прощаться,
Ни на кого не обижаться,
С открытым сердцем расставаться,
Возможно, даже ошибаться,
Плохое навсегда забыть?..
Вот как наполнить все теплом?
Петь, танцевать, грустить, смеяться,
На все улыбкой отзываться,
В Крещенье в прорубь окунаться
И этой жизнью наслаждаться,
И воздавать за все добром?
О, как прекрасно просто жить!
Поскольку жизнь невозвратима,
И в ней ничто неповторимо,
Храни любовь неутомимо,
Твори добро невозмутимо,
Учись мгновеньем дорожить!

ВЫ ТРЕБУЕТЕ ПЕСЕН
Вы требуете песен от меня.
Но песне нужно вдохновенье,
И мало-мальское уменье,
Ну и, конечно, чуточку огня.
Вы требуете песен от меня.
А песня требует свободы,
Причем, в любое время года,
Любой сезон, любую пору дня.

жжж
Поверталась сьогодні з роботи з дуже важкою
сумкою, але місцем ніхто не поступився. Сміюсь
і радію про себе, бо це перша ознака того, що нарешті я виглядаю чудово.
жжж
Сьогодні мені повезло – я була першою в автобусній черзі.
- О! Заходьте, дорогенька! – Дружелюбно
привітав мене водій. Його я бачу втретє!
- Мене давно не було? – запитала я, навіть і не
сподіваючись, що він міг мене запам’ятати.
- Так, довгенько я Вас не бачив.
- Та були ж такі морози! Друзі мене з міста не
випустили.
- А-а! Я зрозумів. Ви сибірячка, але кімнатна.
Оце і все, а кінець тижня мені прикрасив!
жжж
Зранку потрапила на вчорашнього водія. Через скло побачила його привітну усмішку.
- Доброго дня Вам! – вітаюсь на вході.
- І Вам добренького!
Тут хтось мене схопив за рукав. Дивлюсь –
сусідка повертається з ринку. Пропонує сісти, а
це прямо за водієм. Їдемо. Раптом чую і розумію,
що це до мене:
- Довгенько чекали?
- Ні! – Відповідаю, - Хвилин п’ять.
Коли народу поменшало, я просунулась
ближче до водія і запитала:
- А як Ваше ім’я?
- Олег.
- А я Галина Володимирівна.
- А-а! А НАША ГАЛЯ БАЛУВАНА! – іронічно відгукнувся Олег.
- Так, - посміхаюсь я, - це саме про мене.
І чую у відповідь:
- Балувана, зате мудра!
На виході знову чую його голос: “Звідси я виїжджаю по половинах”.
Дрібничка, а приємно!
жжж
Переповнений вагон метро. На черговій зупинці хтось виходить. Дівчина, що стоїть поруч,
пропонує мені зайняти звільнене місце. Я навіть
протиснутись не встигла, як на нього завалився
здоров’язний хлопчина. Нарешті до дверей підійшла та дівчина. Перед самим виходом вона
повернулась до мене і очима показала мені, що
жалкує, що так сталося. На що я посміхнулася і
розвела руки: “Мовляв, буває і так ”.
жжж
Йду на роботу. Ледь плетусь — погано почуваюсь. В вагоні метро звернула увагу на одного
хлопця — високий, дуже красивий, добре вбраний. Словом, такий, наче з обкладинки модного
журналу. Вже перед виходом на метро Хрещатик
помічаю, що хтось мене обійшов. Бачу: той самий красень тримає двері для мене. Я прискорила ходу, наскільки могла. А він і другі двері
затримав і стоїть, чекає мовчки... Я не звикла до

Вы требуете песен от меня,
Но песне хочется полета,
Разбега и крутого взлета,
Как будто у крылатого коня.
Лишь так душа откроет свой секрет
И птицей в небеса взметнется,
И мое сердце отзовется,
И слово ваше обретет ответ.

МОЗАЇЧНЕ ЩОДЕННЯ
Вийшла зранку у суботу на Героїв Дніпра,
де зняла квартиру, ознайомитись з місцевістю.
Бачу ринок, «Сільпо», «Хліб», «Риба», «Ковбаси»,
і раптом «Сирочок»…
жжж
Прийшла до рибного відділу. Розглядаю рибу,
ціни. Поряд жінка розраховується з продавчинею, а та й каже: - Візьміть, будь ласочка, решту».
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такого, у мене ледь вистачає сили пробелькотати
“дякую, дякую” ..
жжж
Ледь просунулась в переповнений вагон метро, хоча точніше було б сказати “мене внесли”.
Я опинилась в середині натовпу. Руки мої не могли дотягнутися жодного поручня. Триматись не
було за що. Ліворуч стояв років на п’ятдесят симпатичний мужчина на легкому підпитку. В душному метро це не дуже приємно. Мало того, що
хитає у різні боки, а тут ще й ця неприємність.
І я зробила рух, аби посунутись подалі від цього симпатяги. І тут він з розкішною відкритою
посмішкою звертається до мене: “Тримайтесь
за мене!” - і протягує мені зігнуту у лікті праву
руку. От як тепер від нього відкараскаєшся! Я
ухопилась і відразу відчула тепло і надійність.
Його обличчя прямо на очах почало розквітати
різними кольорами, а головне воно відображало
абсолютну задоволеність своїм вчинком і моїм
відгуком на нього. Якби я не довірилась йому,
він не відчував би зараз таких високих шляхетних почуттів. Кажу йому: “Дякую! Дійсно, так
спокійніше!” Їдемо мовчки. Мені було так добре,
що я і не прислухалася до назв зупинок. Раптом
він каже: “Ну все, мені виходити!” “Який жаль! Я
так вже звикла до Вас!” Ще мить, і він залишився за зачиненими дверима вагону, а я полетіла у
чорну глибину метро з присмаком світлої печалі.
От чим мені заважав його підпиток?!
жжж
У нас є офіційні та неофіційні автобусні зупинки. Мені зручніше ходити саме на неофіційну. Але деякі водії не зупиняються, навіть якщо
їдуть порожніми. До того ж сьогодні субота, вихідний. От і щойно повз мене проїхав напівпорожній з видом караючого вихователя. Мовляв,
не на роботу, то й нема чого вештатись. Залишається ловити автівки або чекати наступного автобуса, їхати ж таки треба. Та чи візьме? Десь взявся «лісапед» із зовсім немолодим дядюганом його видали сива борода та загоріле обличчя. Не
наблизився ще й двох метрів, а туди ж - вже шуткує: “Це Ви до мене? (тобто “голосую”) Я би взяв,
та не можу, у мене багаж”. І задоволений собою,
поїхав далі. Багажник, дійсно, забитий, і місця
мені на ньому таки нема. Виводжу мораль: якщо
б підібрав мене той водій, я б не побачила “лісапед” з дядюганом і зараз, на початку дня, не раділа б життю.
жжж
Вирішила записувати цікаві назви будь-чого.
Це може стати незвичайною колекцією. От, наприклад, перукарні - у Ніжині - «Шалена краса», а
на станції метро Житомирська «Сприткий перукар». Мабуть, усім в Україні, відома “Велика кишеня”, але, напевно, тільки в Києві є “Маленька кишенька”. Ремонтні роботи на Нивках змусили мене
обходити міст з початку і майже до кінця. Ось там я
і побачила кафе «Смачніссімо», а пам’ять нагадала
ще одну цікавинку «Мебліссімо». Якось впала в очі
назва ресторана чи кафе “Хінкальня”. Але більш за
все мене вразила варенична “Балувана Галя”. У них,
мабуть, і вареники з витребеньками.

Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве

ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ФЕДЕРАЦИИ

Уходит в прошлое 2019 год, а это значит,
что наступила пора подвести итоги работы
отдела спорта исполкома Федерации греческих обществ Украины.
Как обычно, прошедший календарный
спортивный год ФГОУ начался с проведения
в Старом Крыму ветеранского волейбольного
«Рождественского турнира». Затем, в феврале,
прошли соревнования шахматистов, шашистов
и игроков в настольный теннис.
В этих турнирах возраст участников не ограничивался, и в них принимали участие, как говорится, и стар, и млад.
Март – это месяц для юных борцов вольного стиля и дзюдо. Мальчики и девочки, юноши и
девушки школьного возраста из многих сёл и посёлков Приазовья и, естественно, из Мариуполя
в мариупольском спортивном комплексе «Азовец» азартно и бескомпромиссно состязались за
спортивные награды ФГОУ.
В апреле на зеленые футбольные поля вышли
футболисты. В этом месяце проводились турниры по мини-футболу среди школьных команд
разных возрастов.
В самом начале мая в посёлке Мангуш по
многолетней традиции открылся сезон наших
основных и самых популярных соревнований –
по борьбе куреш.
Турниры по курешу, при непосредственном участии активистов из Приазовской лиги греческой
борьбы куреш, проводились в более чем 40 сел и поселков Донецкой области до самой поздней осени и
завершились одновременно в конце октября в приазовской Ялте и Бугасе Волновахского района.

В сентябре в программе празднования Всеукраинского фестиваля греческой культуры
«Мега Йорты», который проходил в городе Волноваха, был проведен традиционно большой
турнир по курешу среди взрослых и именитых
борцов, мастеров спорта, победителей и призёров многих всеукраинских и международных соревнований по борьбе.
До этого, на протяжении всего года, отдел
спорта исполкома ФГОУ проводил соревнования по многим видам спорта среди греческих
обществ Федерации под названием «Эллиниада - 2019». И вот на празднике «Мега Йорты»
победителям и призерам этих соревнований в
торжественной обстановке были вручены почетные кубки и дипломы. В порядке занятых
мест награды получили: Никольское районное
общество греков (председатель – С.С.Шамли,
ответственный за спорт – В.Ф.Ходжайса), Волновахское районное общество греков (председатель – Я.Г.Ченгарь, ответственный за спорт –
А.Н.Томченко) и Мангушское районное общество греков (председатель – Н.М.Тосхопаран, ответственный за спорт – В.И.Аврамов).
Ежегодно, в октябре, вот уже на протяжении
17 лет, отдел спорта исполкома ФГОУ совместно
с футбольным клубом «Мариуполь» и Управлением по делам молодёжи и спорта Мариупольского городского совета в специализированном
футбольном комплексе «Ильичевец» проводит
традиционные юношеские турниры по футболу
памяти известного мариупольского футболиста,
грека по национальности Степана Молокуцко. В разные годы в этих турнирах принимали

участие юношеские команды клубов Суперлиги
украинского футбола, такие как: «Шахтер» (Донецк), «Ворскла» (Полтава), «Мариуполь» (Мариуполь), «Металлург» (Запорожье) и многие
другие.
Вот и в прошедшем году победителями и призерами стали ребята из ФК «Мариуполь», ДЮФК
«Азовсталь» и «Металлург» (Запорожье).
В наступающем году юных спортсменов Федерации ожидает много новых и интересных
соревнований и турниров. Все они будут проводиться в программе детско-юношеских Спортивных Игр под девизом «О спорт, ты – Мир».
В этих Играх примут участие детские (10-12
лет) и юношеские коллективы возрастов (13-14
лет) и (15-17 лет), представляющие греческие
общества Волновахского, Никольского и Мангушского районов, а также посёлков Сартана и
Старый Крым.
Календарь и положение этих соревнований
были утверждены на Совете Федерации греческих обществ Украины 8 ноября 2019 года. Ответственность за проведение Спортивных Игр несут
отдел спорта исполкома ФГОУ, а также председатели и спортивные организаторы греческих обществ, принимающих участие в этих Играх.
Финансирование проведения Спортивных
игр взял на себя народный депутат Украины,
член Совета ФГОУ Дмитрий Валерьевич Лубинец. За что ему от всех юных спортсменов большое спасибо.
Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта
исполкома ФГОУ.

ПОТРІБНА ДОПОМОГА!

Дорогі друзі! В нашій дружній грецькій родині трапилася біда!
Мелітопольське товариство греків звертається до Вас із проханням про допомогу, якої потребує сім’я Дюжікової Тетяни Миколаївни – активного члена грецького національного руху України.
Єдина дочка Тетяни Миколаївни – Юлія на даний момент
знаходиться в лікарні міста Запоріжжя в гематологічному відділенні і потребує дорогої операції з пересадки кісткового мозку.
Така процедура в Україні не
робиться. Сума необхідна для

лікування дуже велика, а часу
мало.
Сім’я і рідні Юлії Юріївни Дюжікової звертаються за допомогою
до всіх небайдужих. Будемо вдячні за будь-яку посильну допомогу!
Благодійні внески можна перераховувати:

Картка матері Тетяни
4149 4978 7037 6516
Приватбанк

Картка батька Юрія
(1) 5168 7574 0737 7839
Приватбанк
Картка батька Юрія
(2) 4149 4991 3693 3999
Приватбанк

Вiтаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів, активістів та друзів Федерації грецьких товариств
України, що народилися у
грудні:
Шобонєць
Олену
Гарріївну
(м.Маріуполь),
Темір Валентину Миколаївну
(с.Малоянисоль), Шехалі Катерину Георгіївну (с.Новий Світ),
Челях Єлизавету Федорівну
(с.Улакли), Макущенко Олену
Григорівну (с.Мирне), активістів Акритова Одіссея Костянтиновича (м.Харків), Ставринову Ганну Христофорівну
(с.Анадоль) - з ювілеєм, Василенко Тетяну Володимирівну,
Приходько Галину Євгенівну,
Кисель Валентину Георгіївну
(с.Андріїка), Дзюбенко Поліну Олександрівну (м. Харків),
Ахбаш Миколу Михайловича

(смт Ялта), Козаченко Алісу
Іванівну (м.Львів), Мамченко Самуіла Михайловича (м.
Краматорськ), Германчук Ганну Іванівну (м.Одеса), Васильджагаза Юрія Григоровича (Нікольській район) - з ювілеєм,
Шаполаєву Ольгу Вікторівну
(Греція), заслужених греків
України: Берестового Кіма Семеновича (м.Волноваха), Ворошиліна Романа Сергійовича
(м.Маріуполь), Гришину Антоніну Дмитрівну (с.Богатир),
Папазова Віталія Івановича
(смт Мангуш), Рищенка Михайла Івановича (м.Харьків),
Федотову Людмилу Ішханівну
(м.Маріуполь), Хассая Дмитра
Віталійовича (м.Мелітополь),
Янгічера Миколу Івановича (смт Сартана). Артеменко
Світлану Петрівну, Мальцеву

Нелю Володимирівну - з ювілеєм, Тамаша Олександра Васильовича (м.Донецьк), Аджавенка Миколу Костянтиновича
(с. Урзуф) - з ювілеєм.
Дорогі друзі! Нехай накопичений життєвий досвід і
мудрість допоможуть досягати
Вам нових висот. Нехай здійсняться Ваші бажання і прагнення, збережеться все добре,
що є у Вашому житті і примножаться миті радості, любові та
оптимізму.
Бажаємо, щоб Успіх і Натхнення були вірними супутниками у всіх Ваших починаннях, а здоров’я і благополуччя у щоденному житті. Миру й
злагоди Вам, Вашим рідним та
близьким! Χρόνια πολλά!
Рада Федерації грецьких
товариств України.
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