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Надзвичайний і Повноважний Посол 

Грецької Республіки в Україні (2016–2019)

УКРАЇНА–ГРЕЦІЯ: 
СПІВПРАЦЯ І СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ, 

ПРОНЕСЕНІ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ

– Хотілося б розпочати зі вступного слова. Греція підтримує територіальну 
цілісність, незалежність і суверенітет України й не визнає незаконної анексії 
Кримського півострова Російською Федерацією. Міжнародне право з його 
багатоманітними міжнародними договорами є непорушним дороговказом 
для Грецької Республіки, і цей принцип застосовується й щодо України.

Наші зв’язки з українськими землями сягають крізь сторіччя від анти-
чності до сучасності. Заможні міста-держави Тіра й Ольвія, розташовані 
на берегах Дністра і Дніпра відповідно, було збудовано греками ще в VI 
столітті до н.е. З іншого боку, згадаємо Маріуполь, заснований наприкінці 
XVIII століття грецькими переселенцями з Криму (Тавриди) на північно-
му узбережжі Азовського моря.

Через кілька років після Маріуполя почала розбудовуватися Одеса – місто 
символічного значення для сучасної Греції. 1814 року в Одесі було заснова-
но таємну грецьку національну організацію «Філікі Етерія», під проводом 
якої проходила боротьба за незалежність Греції від Османської імперії.

– В Україні є численна грецька діаспора. Чи налагоджено комунікацію з 
представниками діаспори і чи стежить Посольство за умовами прожи-
вання греків та їхнім побутом?

– Насамперед, ми пильно стежимо за життям грецької діаспори, основ-
на частина якої зосереджена на околицях Маріуполя. Вона є невід’ємною 
частиною українського суспільства на цих територіях.

Ми також задоволені тим, як до них ставиться українська влада і на об-
ласному, і міському рівнях. Що менше обмежується щоденне життя цих 
людей, які живуть неподалік від осередку конфлікту, то більш відданими 
вони стають до своєї держави – України.
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На території України Греція відкрила два Генеральні консульства –  
в Одесі й Маріуполі. Це є промовистим свідченням рівня підтримки, який 
надають Афіни, для залучення та взаємодії з тутешньою діаспорою. Якщо 
бути точним, грецькі жителі Маріуполя є радше корінним населенням, 
аніж частиною діаспори, оскільки вони є прямим нащадками жителів 
Криму (Тавриди) часів Середньовіччя.

Не менш важливим є те, що грецька присутність у Верховній Раді також 
зберігається. Так, наприклад, Дмитро Лубінець, народний депутат грець-
кого походження від Донецької області й голова Комітету з питань прав 
людини і національних меншин, є непересічним членом нашої спільноти.

– Важливою сферою співпраці для наших держав є економіка. Грецька 
агенція новин зазначає, що Грецька Республіка на 7-му місці у світі за рів-
нем вироблення відновлювальної енергії. Вагому частку грецької енерге-
тики становлять сонячні електростанції. Які, на Ваш погляд, є перспек-
тиви розвитку співпраці між Україною та Грецією в цьому секторі, адже 
стрімко зростають сонячна енергетика на півдні України та відповідно 
інвестиції в українську відновлювальну енергетику Європейським банком 
реконструкції та розвитку?

– Економічній співпраці між Україною і Грецією потрібно більше ініціа-
тивності. Обсяг двосторонньої торгівлі на рівні 500 млн євро на рік є далеко 
не найкращим, тому необхідно докладати більше зусиль. Наразі ми зосере-
джені на підготовці наступного засідання Спільного комітету з питань еко-
номічної й технічної співпраці на рівні міністрів. Водночас, не треба забува-
ти і про успішну співпрацю у сфері морських перевезень: так, кілька тисяч 
українців працюють на торговельних суднах під грецькими прапорами.

– Серед сильних сторін економіки Грецької Республіки виділяють ту-
ристичну сферу. Грецьке видання Ekatimerini зазначило, що 2018 року 
Грецію відвідало 33 млн туристів, що утричі перевищує кількість насе-
лення держави. Якими інструментами та принципами керувалися грець-
кі бізнесмени та уряд для досягнення такого туристичного піднесення? 
Зважаючи на неабиякий туристичний потенціал України, який поки не 
реалізований у повному обсязі, чи можемо ми розраховувати на більш 
тісну співпрацю та обмін досвідом із Грецькою національною туристич-
ною організацією (ГНТО)? 

– Якщо йдеться про те, як сприяти українській туристичній сфері, ко-
ротка відповідь полягатиме в досягненні миру в країні та спробі знайти 
шлях до взаєморозуміння з усіма вашими сусідами.

Україна має залишатися вірною своїй історико-культурній спадщині. 
Із мого погляду як грека, ваш центр тяжіння в культурному плані проля-
гає віссю від Києва до Запоріжжя, яка наскрізь пронизана духом право-
слав’я. Ось чому ви повинні не забувати про свою сутність.
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Наше Посольство докладало чимало зусиль для відродження популяр-
ності візантиністики в Україні. Тут, у колисці відомих християнських 
пам’яток, серед яких Собор святої Софії, ця сфера досліджень обов’язко-
во має знайти своє повноправне місце.

– Пане Посол, як Ви оцінюєте свою діяльність за ці три роки і яке, на 
Вашу думку, найбільше досягнення теперішньої дипломатичної місії?

– Протягом майже трьох років перебування в Україні я докладав мак-
симум зусиль, аби допомогти українцям краще усвідомити свої інтереси 
на європейській шахівниці – і деякі проміжні успіхи в цьому напрямі вже 
можна спостерігати. Попереду ще багато роботи, у контексті реформ і не 
лише, однак я відчуваю, що ми починаємо рухатися в правильному на-
прямі.

– Політичне життя України та Греції є надзвичайно насиченим. Нещо-
давно президент Вашої країни Прокопіс Павлопулос оголосив про розпуск 
парламенту країни й проведення дострокових парламентських виборів. 
Як відомо, у нас теж скоро відбудуться дострокові вибори до Верховної 
Ради України. На Вашу думку, чи зміняться україно-грецькі відносини зі 
зміною політичних сил та урядів?

– Я пишаюся тими здобутками, яких досягла Україна на демократичній 
ниві. Перебіг низки виборів у 2019 році засвідчив, що демократичний дух 
Європи стає щоразу міцнішим. Я маю за честь разом з Україною проходити 
через бурхливі події її буття, які ведуть її до світлого майбутнього, і радий 
робити свій внесок у вибудовування відносин України з Грецією і ЄС.

– Пане Посол, Ви очолюєте дипломатичну місію Грецької Республіки  
в Україні з 2016 року. Відомо, що до цього Ви працювали в Лівії, Румунії, США, 
на Кіпрі. Опишіть, будь ласка, Ваші враження від нашої країни. Що Вас най-
більше вразило за цей час? Можливо, у Вас з’явилися улюблені місця в Україні?

– Я повертаюся до Афін і мені бракуватиме Києва, справжньої перли-
ни історії та архітектури. Мені також бракуватиме краси багатьох інших 
українських міст, люб’язності вашого народу, але, повірте мені, у моєму 
серці залишаться приємні спогади про українські долини, безкраї рівни-
ни й нескінченне біле море снігу взимку.

– Дякуємо Вам за ці три плідні роки співпраці й за те, що Ви справжній 
патріот своєї держави та беззаперечний символ демократії та верховен-
ства права. Усього Вам найкращого!


