ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

У Туреччині відбулися заходи з нагоди 100-річчя
утворення Товариства Галліполійців

20 листопада 2021 року в рамках пам'ятних заходів з нагоди 100-річчя заснування генералом
Врангелем Товариства Галліполійців священик Георгій Сєргєєв, відповідальний за окормлення
віруючих Московського Патріархату в Туреччині, звершив панахиду в храмі рівноапостольних
Константина та Єлени, розшатованому на теріторії літньої резиденції Генерального консульства
РФ у Стамбулі.

На заупокійному богослужінні були присутні представники Фонду Андрія Первозванного Меліса
Мурат, співвітчизники, які проживають на берегах Босфору.

22 листопада священик Георгій Сєргєєв звершив панахиду в Галліполі (суч. Геліболу).

У пам'ятних заходах взяли участь офіційні представники Генерального консульства Російської
Федерації у Стамбулі, мер Галліполі Мустафа Озаджар, генеральний секретар Турецькоросійського громадського форуму, Надзвичайний та Повноважний посол Ендер Арат, ректор
університету м. Чанаккале професор д-р Седат Мурат, представник Руського дому в Анкарі Роман
Пєнкін, представник Дому турецько-російської дружби Анкари Ерол Угурлу, представник Фонду
Андрія Первозванного Мелісса Мурат, а також професор Айдин Ібрагімов, професор Ведат
Чалишкан, префект Галліполі Бекір Абаджі, президент Федерації кримсько-татарських НКО Унвер
Сел, представник Галліполійського ТПП Хусейн Чакмак, члени дослідницького центру TURUSIA,
директор з культури та туризму регіону Чанаккале при Міністерстві культури та туризму Турецької
Республіки Мурат Йилмаз, російські співвітчизники, які проживають у Галліполі.

Учасники жалобної церемонії поклали квіти до пам'ятника російським воїнам.

Пізніше цього дня у культурному центрі Геліболу відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої
100-річчю утворення Товариства Галліполійців.

***

У 1920 році на 126 кораблях майже 150 тисяч росіян покинули межі своєї Батьківщини. Серед них
були і люди похилого віку, і жінки, і діти, але більшість становили різні військові чини Російської
армії генерала П. М. Врангеля. Найбільш численний 1-й армійський корпус розташувався на
Галліполійському півострові в районі містечка Галліполі, нині Геліболу. Армія опинилася у дуже
важкому становищі, розташувавшись у старих, напівзруйнованих бараках і навіть просто наметах,
які мали служити притулком узимку. Почалися масові захворювання. За відсутності медикаментів
вже за грудень-січень померло близько 250 людей. Чисельність армії на початку лютого 1921 року
становила 48 319 людини, до половини від цього числа – офіцери. В результаті напружених

беззупинних переговорів з урядами балканських країн щодо розміщення там чинів армії пізньої
весни 1921 року вдалося досягти відповідних угод, і тільки після цього почалося поступове
перебазування армії. Таким чином «галіполійське сидіння», що тривало більше року, добігло кінця.
Останні «галіполійці» залишили Туреччину у травні 1923 року.

Генерал-лейтенант барон Врангель заснував Товариство Галліполійців 22 листопада 1921 року,
рівно через рік після прибуття перших частин Російської армії в Галліполі.

У 2008 році в Парижі було засновано Спілку нащадків галіполійців, яка ставила своєю головною
метою увічнення пам'яті славетних предків. Спілка незабаром поширила свою діяльність на Росію.

У травні 2008 року Фонд Андрія Первозванного відновив меморіал 342 росіянам, які померли у
1921 році під час перебування в Галліполі. Спорудження пам'ятника за колишніми кресленнями
доручили турецькій компанії, яка взяла на себе зобов'язання відновити його за короткий термін.
Через рік, 10 січня 2008 року, в Геліболі відбулася урочиста церемонія закладки в основу
майбутнього монумента капсули зі зверненням до нащадків. У травні того ж року співголови
опікунської ради програми Володимир Якунін та Олександр Соколов разом із губернатором
турецької провінції Чанаккале Орханом Курли відкрили відновлений монумент.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88485/
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