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Етнічна мозаїка України 
Короткий сюжет - «Греки України. Хто вони?» 

Формат:  
Тривалість: до 9.30 хвилин 
 

Мінімальний сценарій 
Час Голос диктора  Візуальний ряд 
00.00-
00.10 

Етнічна мозаїка України. Заставка. «Етнічна мозаїка 
України». «Греки» 

00.10- 
00.30 

 «На околиці античного світу» (VII ст. до 
н.е.- V ст. н.е) 
 
Греки мешкають на теренах сучасної 
України ще з античної доби й можуть 
вважатися автохтонним населенням нашої 
країни. В Україні існують численні пам’ятки 
античної грецької культури.  Про грецькі 
міста-поліси розповідали ще Геродот  і 
Страбон,  

Карта України. Акцент на АР 
Крим.  
 
На хронографі історії VII ст. 
до н.е. – час Великої грецької 
колонізації. 
 
На карті позначені грецькі 
міста-поліси (Ольвія, Тіра, 
Пантикапей, Херсонес та ін.). 
Картини Геродота та 
Страбона; скіфська 
пектораль, амфори роботи 
давньогрецьких майстрів із 
скіфського кургану; руїни 
Херсонесу та акрополя у 
Пантикапеї 
 

00.30- 
01.00 

На культурній орбіті Візантії (VI – 
початок ХІІІ ст.) 
 
Після виникнення у I ст. н.е. і подальшого 
поширення християнства посилився вплив 
Константинополя - столиці Візантії. 
Візантія була оплотом християнства, 
однією з найбільш розвинених держав 
середньовічної Європи. У середньовіччі 
жителі Візантії називали себе римлянами 
або ромеями, а свою державу - римською 
або румейською.  
В середині VI ст. Крим входив в межі 
кордонів Візантійської імперії. В залежності 
від неї знаходилися Херсонес, Боспор, 
Сугдея та ін. міста і фортеці, де 
поширювалися християнство, грецька 
мова і культура. У ІХ віці Святі Кірил і 
Мефодій, творці слов’янської азбуки 
відвідували Херсонес. Загально відома 
участь Візантії в прийнятті християнства 
князем Київським Володимиром Великим.  
 
 

Візантійська Таврика 
Мапа Візантійської імперії 
 
Картинки – Печерна церква 
монастиря св.Георгія VIII 
ст./Кирил і Мефодій/Церква 
Іоанна Предтечі у Керчі VIII – 
XIV ст./ пам’ятник князю 
Володимиру Великому у 
Києві/ картинка з літопису 
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01.00- 
01.30 

Князівство Феодоро та доля кримських 
греків  

1. Князівство Феодоро – загадкова 
держава Криму. 

2. Мангуп. 
3. Під владою османської імперії. 
4. Кримські християни та Російська 

держава. 

Мапа з інфографікою 
Генуезька фортеця у 
Солдайє  XIV- XV ст./печерна 
церква Успенського 
монастиря. Бахчисарай. VIII-
XX ст./ Мангуп/ Герби 
володарів князівства 
Феодоро. 
 
 

01.30-
02.10 

Грецькі громади на українських землях 
(XVI – перша половина XVIII ст.) 
 
У XVI-XVIII століттях значним є внесок 
вихідців з Греції в торгово-економічний та 
культурно-просвітній розвиток українських 
міст: Львова, Ніжина, Києва, 
Єлисаветграда, Херсона, Миколаєва, 
Одеси, Слобожанщини. Грецькі купці в цей 
період являли собою нову хвилю еміграції. 
Вони користувалися доброзичливою 
підтримкою і повагою представників влади і 
місцевого населення за свою корисну 
економічну і духовну діяльність, 
благодійність, розвиток міжнародних 
зв'язків. 
 
Широко відомі і шановані в українських 
греків і багатонаціональній спільноті 
України імена видатних нащадків Еллади 
того часу: Костянтина Корняктоса, братів 
Зосіма, батька і сина Іпсіланті, Івана 
Фундуклея, сім'ї Аркас, Василя Каразіна, 
сімей Ралі, Родоканакі, Маврокардато, 
Івана Вучіни, батька і сина Маразлі і 
багатьох інших. 

Мапа території сучасної 
України. Інфографіка з 
виникненням активних 
грецьких спільнот 
 
Успенська церква з «баштою 
Корнякта». м.Львів, 1590-
1631/ герб Мазаракі/портрет 
Константина Корнякта/ 
Грецький Катерининський 
монастир/ 
По можливості портрети 
названих осіб 

02.10-
03.20 

На нових землях (перша половина XVIII 
ст. – 1917 р.) 
Переселення греків і у 1778-1780 рр. з 
Криму до Північного Приазов'я було однією 
з визначних подій в історії грецької діаспори 
України. 
Склалася й набула характерних рис 
унікальна грецька етноконфесійна 
спільнота, яку після переселення у 
Надазов’я стали називати «маріупольські 
греки». 
Основні причини переселення були 
пов'язані з комплексом політичних і 
економічних інтересів Російської імперії - 
від прагнення «маленькими кроками» 

Мапа з інфографікою/ 
Іван Фундук лей/Греки 
Ніжина – брати Зосима/ 
надазовські греки/ 
Митрополит 
Ігнатій/Жалувана 
грамота/картини 
надазовських греків у 
старовинних 
костюмах/Феоктист 
Хартахай/одеські греки: 
засновники «Філікі 
Етеріїї»/Г.Маразлі/В.Каразін/
В.Капніст/Ніколай 
Бенардос/А.Куїнджі/К.Костан
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забезпечити анексію Криму, до 
встановлення геополітичного домінування в 
Східному Середземномор'ї. Важливим 
фактором служила і необхідність 
господарського освоєння 
південноукраїнських земель. 
 
На мотивацію греків вирішальний вплив 
зробили очікувані економічні та 
автономістські перспективи, які обіцяв 
царський уряд. 
 
Незважаючи на значні людські та 
матеріальні втрати греків під час 
переселення, невизначеність з територією 
проживання, невиконання царським урядом 
певних обіцянок, грекам вдалося 
налагодити життя на нових місцях, 
встановити плідні і дружні зв'язки з 
українським та російським населенням 
Північного Приазов'я, що стало запорукою 
формування тут в майбутньому 
гармонійного поліетнічного середовища. 

ді/М.Драгоманов/будинок 
князя Іпсіланті у 
Києві//Г.Челпанов 

03:20-
04:30 

Греки в період української революції та 
у радянський період 
Після встановлення радянської влади в 
1917 році греки разом з іншими народами 
СРСР пережили чимало героїчних і 
драматичних етапів. 
 
З другої половини 20-х років ХХ ст. греки 
жили у вкрай складній політико-економічній 
обстановці, але в умовах відносної 
сприятливої національно-культурної 
політики. У 1926 році в 63 містах і селах 
України проживало 104 666 греків, з них 
більше 80% рідною мовою вважали 
грецьку. 
Були створені національні адміністративно-
територіальні одиниці, відкриті національні 
освітні та культурно-просвітницькі установи, 
розвивалась грецька мова. У цей період 
зароджується грецька радянська 
література, засновником якої був поет 
Георгій Костроправ (1903-1937). З 1933 р. в 
Маріуполі почав працювати грецький театр. 
Як і інші народи України, греки доклали 
чимало зусиль для того, щоб побудувати 
світле майбутнє, обіцяне партійними 
програмами. В історію увійшли імена 
багатьох греків: першої в світі жінки-

Мапа з інфографікою/ 
Картинки: Маріупольський 
порт початку 20 ст./грецькі 
будинки у надазовських 
селах початку 20 
ст./Маріупольський 
педагогічний технікум/газета 
«Колективістис»/ 
Г.Костоправ/ артисти 
Грецького театру у маріуполі. 
1930-ті рр../учасники 
грецького ансамблю 
«Сартанські 
самоцвіти»/П.Ангеліна/ 
К.Челпан/Г.Бахчиванджи/ 
А.Шапурма/Л.Кір’яков  
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трактористки Паші Ангеліної; першої 
людини, яка ступила на Північний полюс, 
Івана Папаніна; пілота, який вперше в світі 
підняв в небо реактивний літак, Григорія 
Бахчиванджи; інженера-винахідника 
Костянтина Челпана; вченого-біолога, 
академіка Михайла Хаджинова; і багатьох 
інших. Вони вірили, що подолають всі 
труднощі заради щасливого майбутнього 
людства. Зусиль було докладено багато, 
однак, разом з іншими народами України, 
греки потрапили в молох репресій. 

04:30- 
05.30 

Національно-культурні товариства і 
життя греків у незалежній Україні 
 
Сьогодні в Україні за підсумками перепису 
2001 р. ідентифікували себе греками 91,5 
тис. осіб, з яких 85% проживають у 
Донецькій області. Історично так склалося, 
що після переселення із Криму вже майже 
240 років Приазов'є є регіоном компактного 
проживання греків. Вони зберегли своє 
історичне коріння, національну 
самосвідомість, відроджують свою 
унікальну культуру і загрожені мови греків 
Приазов’я. 
 
   Демократичні перетворення в державі 
сприяли росту етнічної самосвідомості, 
обумовили рух національних меншин до 
самоорганізації, етнічної ідентифікації, 
визначенню свого місця й ролі в суспільстві, 
культурного відродження, вивчення рідної 
мови, створення національно-культурних 
об’єднань. Завдяки конструктивній 
державній національній політиці права й 
інтереси греків гідно представляють 96 
грецьких товариств у 21 області України, які 
з 1995 р. об'єднані у Федерацію грецьких 
товариств України (ФГТУ), беззмінним 
головою якої є Олександра Іванівна 
Проценко. Серед головних напрямків 
діяльності Федерації грецьких товариств 
України є питання відродження, 
збереження й розвитку національних 
традицій, духовності, культури та рідної 
мови. 

Мапа з інфографікою/ 
Картинки: будівля 
Культурного центру 
Федерації грецьких 
товариств України/ будівля 
Культурного центру 
Маріупольського товариства 
греків «Меотида»/ будівля 
Грецького медичного центру 
у Маріуполі «Гіппократи»/ 
фото з фестивалю грецької 
культури «Мега йорти» та з 
фестивалю грецької пісні 
ім.Т.Каци/пам’ятники 
Митрополіту Ігнатію у 
Маріуполі/фото газет 
«Елліни України»/фото книг 
грецьких авторів, виданих 
під егідою ФГТУ/ О.І. 
Проценко? 

05:30- 
06:00 

Україна – Греція: минуле, сьогодення, 
майбутнє 
          Українсько-грецькі відносини є 
стабільними. Вони мають під собою 

фото візитів урядових 
делегацій Греції до України 
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історичне підґрунтя, духовну і релігійну 
спадщину античної та візантійської 
культури, а головне – витримали перевірку 
часом. Розбудові цих відносин суттєво 
сприяє наявність великої грецької громади 
в Україні. На території України в м. Одесі 
знаходиться святиня греків - будинок 
організації «Філікі Етерія», яка розпочала 
визвольну боротьбу проти отоманського 
гноблення. 
 
Федерація грецьких товариств України 
реалізувала багаторічну мрію українських 
греків про відродження зв’язків із 
історичною батьківщиною. У кінці 1994 року 
греків України офіційно відкрила урядова 
делегація Греції на чолі з заступником 
міністра закордонних справ Г.Ніотісом. 
Міжнародні відносини між Федерацією 
грецьких товариств України та 
громадськими, урядовими, освітніми 
структурами Греції щороку міцнішають. 
Міста та грецькі товариства України 
багаторазово відвідували офіційні делегації 
Греції за участю членів уряду, депутатів 
Парламенту, мерів міст, ректорів вищих 
навчальних закладів та відомих 
громадських діячів і представників ЗМІ. 
 
 

06:00-
07:00 

Уроки грецької для України 
 
З отриманням Україною незалежності 
перед греками України постало актуальне і 
нелегке завдання – створення потужної 
системи грецької освіти.  
 
Однією з найважливіших ознак етнічної 
ідентичності є мова. Саме вона дає змогу 
асоціювати себе з тією чи іншою 
національністю, етносом. Для греків 
України такою мовою стала новогрецька, 
яка визнана на Європейському рівні та є 
мовою спілкування між  греками усього 
миру. 
 
Поряд із вивченням новогрецької мови, 
мови історичної батьківщини, ми 
приділяємо велику увагу збереженню та 
вивченню мов надазовських греків - 
«румейської» й «урумської» - на яких 

Мапа з інфографікою 
Фото з всеукраїнських 
олімпіад школярів із 
новогрецької мови, історії, 
культури Греції та греків 
України/ фото підручників з 
новогрецької мови, виданих 
під егідою ФГТУ/фото 
словників мов надазовських 
греків/фото зі свят, 
присвячених міжнародному 
Дню рідної мови та 
Міжнародному Дню 
новогрецької мови. 
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спілкувалися наші діди та прадіди. Сьогодні 
їх носіями  є мешканці 48 сіл у Донецькій 
області. 

07:00- 
07:50 

Розвиток грецької культури на 
українських теренах: тисячолітня 
духовна єдність 
 
Самобутня культура й творчість грецьких 
поетів, письменників, краєзнавців, 
композиторів, художників, художніх 
колективів є сполучною ланкою між 
сучасним поколінням еллінів та їхніми 
предками-носіями класичної цивілізації й 
гармонічною частиною 
загальнонаціональної культури. Вона 
вийшла на всеукраїнські й міжнародні 
підмостки, користується попитом і любов'ю. 
  
Федерація грецьких товариств України 
величезну увагу приділяє відродженню 
історичних та духовних цінностей греків. 
 

Фото з різних свят/фото 
найвідоміших грецьких 
ансамблів/фото 
найвідоміших сучасних 
грецьких поетів та 
письменників 
 

07:50-
08:30 

Розвиток національного спорту 
 
Фізична культура і спорт традиційно 
займають значне місце в житті грецького 
народу. Споконвічно у дні православних 
церковних свят після відвідування служби у 
святому храмі та громадського обіду греки 
йшли на змагання народних борців – 
боротьбу «куреш». Федерація грецьких 
товариств завжди приділяла особливу 
увагу розвитку спортивно-масового руху 
серед грецького населення України. 
 
Щорічно під егідою ФГТУ проводиться біля 
25 змагань, у яких беруть участь до 3-4 
тисяч чоловік. В основному акцент 
робиться на розвитку юнацького спорту. В 
програму спортивних змагань входять 
національна боротьба куреш, та 
різноманітні сучасні види спорту. 
 
 

Фото відомих грецьких 
спортсменів/фото зі змагань 
з грецької національної 
боротьби куреш/фото зі 
спортивних змагань, які 
включені до програми 
святкування фестивалю 
грецької культури «Мега 
йорти» 
 

08:30-
9:10- 
 

Пантелеймон Бумбурас – грек, 
закоханий в Приазов’я 
 
З початком бойових дій на Південному 
Сході України, створивши Благодійну 
організацію «Фонд Бумбураса», 
уродженець грецького острова Лімнос, а 

Мапа з інфографікою 
фото П.Бумбураса/благодійні 
проєкти та програми 
П.Бумбураса в Україні 
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нині власник одеської будівельної компанії 
«Гефест» Бумбурас розгорнув активну 
діяльність у Маріуполі і Надазов'ї, 
допомагаючи Федерації грецьких товариств 
України в реалізації різних освітніх, 
культурних та соціальних програм, 
спрямованих на надання допомоги жителям 
населених пунктів, які знаходяться в зоні 
військового конфлікту. 

09:10-
09:30 

Титри Фільм створений за 
підтримки УКФ 

 


