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          ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
 
                       ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ. 13 – 28 Μαΐου 2016 
 

 
 
SEE UKRAINE: Το DOCUDAYS UA ON TOUR είναι ένα διεθνές πρόγραμμα του 
 IHRDFF Docudays UA, το οποίο διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Διεθνούς 
Ιδρύματος Renaissance Foundation. Προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα προβο-
λών ντοκιμαντέρ και εκθέσεων φωτογραφιών σχετικά με την Ουκρανία, η οποία συ-
νοδεύεται από συναντήσεις με κινηματογραφιστές και φωτογράφους, καθώς και συ-
ζητήσεις με πολίτες ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
την Ουκρανία και την Ευρώπη που μπορούν να βοηθήσουν στην εννοιολογική έντα-
ξη των γεγονότων και των καταστάσεων που απεικονίζονται στις ταινίες και να παρέ-
χουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. 
 
Ιστοσελίδα: www.seeukraine.org 
 
 
 
                                                     
                                                      Το πρόγραμμα  

http://www.seeukraine.org/


 
                                                                      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  
 
                                                                ΒΛΕΠΕΙΣ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ; 
                           Φωτογραφική έκθεση του Aleksandr Glyadyelov 
 
                                                         21– 28 Μαΐου 
                                                       BOOart Café Bar 
                                                     Σαρρή 21, Ψυρρή , Αθήνα 
                                                          Ώρες: 5 μμ - 10 μμ 
                                                       Τηλ: +30 210-3255542 
  

 
 

Ο φωτογράφος Aleksandr Glyadyelov θα είναι παρών στα Εγκαίνια της έκθεσης το Σάββα-

το, 21 Μαΐου, στις 8 μμ. 
 

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες που απεικονίζουν δύο κεφάλαια της πρόσφατης ιστορίας 
της Ουκρανίας, το Μαϊντάν και τον πόλεμο. 
 
Alexander Glyadyelov 
Από το 1989, ο Glyadelov φωτογραφίζει στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία, στην Αφρική και 
στις ΗΠΑ. Έχει τεκμηριώσει τις συγκρούσεις στη Μολδαβία, όπου τραυματίστηκε, στο Ναγ-
κόρνο-Καραμπάχ, στην Τσετσενία και στην Ουκρανία, όπου τραυματίστηκε και πάλι. Από το 
1997 μέχρι σήμερα, ο Gadelov έχει συνεργαστεί ενεργά με τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνω-
ση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Οι φωτογραφίες του Aleksandr έχουν χρησιμοποιηθεί από διε-
θνείς οργανισμούς όπως οι MSF, HRW, το Global Fund, το UNAIDS και η UNICEF. Μεταξύ 
των βραβείων του είναι: το Grand-Prix of Ukrpressphoto-97, το Hasselblad Award στον ευ-
ρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας Swiss Images '98, στο Vevey, το Μετάλλιο Αριστείας 
Mother Jones 2001 από το International Documentary Photography Foundation στο Σαν 
Φρανσίσκο, ΗΠΑ, το Moving Walls 2002 από το Ινστιτούτο Ανοικτής Κοινωνίας (OSI) στη 
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, και άλλα. Έχει παρουσιάσει πάνω από 30 ατομικές εκθέσεις σε διάφορες 
χώρες και έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία. 
Μια ταινία μικρού μήκους για τον Glyadyelov και το έργο του: http://brate.docuspace.org/eng 

                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 



 
Όλες οι ταινίες παρουσιάζονται στην αρχική τους γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους. 
 
                                                              Exile Room 
                                                    Αθηνάς 12, 3ος όροφος,  
                                                            Μοναστηράκι  

                                                  Τηλ: +30 210-3223395 
                                           Ιστοσελίδα: www.exileroom.gr 
 
13 Μαΐου 
7 μμ 

EUROMAIDAN. ROUGH CUT  
Ουκρανία, 2014, 60 λεπτά 
Σκηνοθέτες: Volodymyr Tykhyi, Andriy Lytvynenko, Kateryna Gornostai, Roman 
Bondarchuk, Yulia Gontaruk, Andrey Kiselyov, Roman Liubyi, Oleksandr Techynskyi, 
Oleksiy Solodunov, Dmitry Stoykov 
 

 
 
Τρεις μήνες της επανάστασης. Από την αγανακτισμένη διαμαρτυρία έως την εθνική ενότητα. 
Από γλάστρες στα κεφάλια τους έως γκλοπ και πανοπλίες. Από την ευφορία της νίκης έως το 
πένθος των πεσόντων του Ουράνιου Εκατό. Η επανάσταση ως μια έκρηξη αναβιωμένης αξι-
οπρέπειας, όπως η ευφορία της ελευθερίας, όπως ο πόνος της ευαισθητοποίησης στο κόσ-
τος, όπως η γέννηση της σύγχρονης ιστορίας της Ουκρανίας. Τα επεισόδια αυτών των επερ-
χόμενων ταινιών για το Euromaidan διαμορφώθηκαν στο καλειδοσκόπιο της επανάστασης, 
το οποίο δε χρειάζεται κανένα σχόλιο. Το Euromaidan. Rough Cut έχει ήδη προβληθεί σε όλο 
τον κόσμο: στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, ακόμη και στη Ρωσία. Είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που 
κάνει ανασκόπηση στο χρονικό της Ουκρανικής διαμαρτυρίας. 

  
Ακολουθείται από Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τη συντονίστρια του προγράμματος της 
DocudaysUA IDFF και PR-manager του προγράμματος See Ukraine Olga Birzul. 
 
Τρέιλερ: https://vimeo.com/90920946  
 
15 Μαΐου 
7 μμ 
Τρεις ταινίες μικρού μήκους που απεικονίζουν τα τρία τελευταία χρόνια της ουκρανικής πραγματικότη-
τας. 

 
SIRS AND MISTERS 
Ουκρανία, 2013, 35 λεπτά 
Σκηνοθέτης: Oleksandr Techynsky 
 

https://vimeo.com/90920946


 
 
Ένας ξεναγός μουσείου, ένας στρατιώτης, ένας τραπεζοϋπάλληλος, ένας μηχανικός αεροσ-
καφών και άλλοι απελπισμένοι Ουκρανοί άνδρες από όλη τη χώρα μαζεύονται κάθε φθινό-
πωρο για να εργαστούν ως αχθοφόροι κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των Hasidim 
στην πόλη του Uman. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, χιλιάδες Hasidim μαζεύονται 
σε αυτή τη μικρή πόλη, σε ένα εορταστικό κλίμα, τραγουδώντας, χορεύοντας... φέρνοντας 
τεράστιο αριθμό αποσκευών μαζί τους. Σε όλη τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών, οι 
τοπικοί αχθοφόροι δεν κοιμούνται περισσότερο από τρείς ώρες τη νύχτα στις χειροποίητες 
σκηνές κατά μήκος του δρόμου, ενώ στο υπόλοιπο του χρόνου μεταφέρουν τόνους φορτίων 
για να κερδίσουν δύο φορές περισσότερα από τους συνηθισμένους μηνιαίους μισθούς τους. 
Στην πορεία τους, πρέπει να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση με τους σχεδόν «εξωγήινους» 
πελάτες τους, καθώς και μεταξύ τους. Ωστόσο, φαίνεται για κανένα λόγο δε χάνουν την αισι-
οδοξία και το χιούμορ τους. Τελικά, είναι σίγουροι ότι «Ο Μεγαλοδύναμος ξέρει τι κάνει». 

 
Ο Oleksandr Techynsky  γεννήθηκε το 1979 στο Dnipropetrovsk. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην 
περιφέρεια Σαχά, στη Γιακουτία. Το 1999 αποφοίτησε από το Ιατρικό Κολλέγιο του Dnipropetrovsk, 
στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός σε ψυχιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Το 2001 εγκατέλειψε την 
ιατρική και άρχισε να δουλεύει ως ανεξάρτητος φωτογράφος. Από το 2005 έχει εργαστεί στην καθημε-
ρινή ουκρανική εφημερίδα Kommersant. Το 2010 έφυγε από την Kommersant και επικεντρώθηκε στα 
δικά του έργα, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και του ντοκιμαντέρ. Το «Sirs and Misters» 
είναι η πρώτη του ταινία. 

 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 
Δανία, 2014, 30 λεπτά 
Σκηνοθέτες: Thora Lorentzen, Sybilla Marie Tuxen 
 

 
 
Σε αυτή την ταινία ο πόλεμος είναι περισσότερο μια ατμόσφαιρα, παρά μια σειρά δημοσιογ-
ραφικών γεγονότων. Μέσω της μουσικής, επισκεπτόμαστε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Με 
τη μορφή ενός ποιήματος δείχνουμε πώς αισθάνεσαι όταν η χώρα σου είναι σε μία σύγκρου-
ση που δε μπορεί να κερδηθεί. Το σούρουπο φανερώνει το σκηνικό για έναν πόλεμο που 
ήρθε απροσδόκητα. Ο στρατιώτης καπνίζει το τελευταίο του τσιγάρο στο παράθυρο, πριν 



πάρει τον ανελκυστήρα για έναν βέβαιο θάνατο. Μια μητέρα προσεύχεται για τους γιους της 
Ουκρανίας. Μια Γιαγιά στο Μαϊντάν τραγουδά: «Αν συναντήσει το θάνατο - μπορεί να είναι 
ακαριαίο». 

 
Η Thora Lorentzen, γεννήθηκε το 1986 στο Munkeby της Δανίας, και η Sybilla Marie Tuxen, γεννή-
θηκε το 1990 στην Κοπεγχάγη. Και οι δύο είναι φοιτήτριες της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου της 
Δανίας και νέες σκηνοθέτριες ντοκιμαντέρ. 

 
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
Ουγγαρία, Ουκρανία, 2014, 26 λεπτά 
Σκηνοθέτρια: Svitlana Shymko 
 

 
 
Η Τάνια, εθελόντρια ιατρός, ήταν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια των πιο αιματηρών 
ημερών του Μαϊντάν. Μετά την κατάπαυση του πυρός παρέμεινε στο Κίεβο προκειμένου να 
βοηθήσει τους τραυματίες. Εν τω μεταξύ, ο ακήρυχτος πόλεμος με τη Ρωσική Ομοσπονδία 
ξεσπά στα ανατολικά της Ουκρανίας. Η Τάνια πρέπει να ξαναπάει στην πρώτη γραμμή. 

 
Η Svitlana Shymko είναι μια ανεξάρτητη σκηνοθέτρια από την Ουκρανία, απόφοιτος του διεθνούς 
προγράμματος ΜΑ, DocNomads στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Η ταινία-διατριβή της «Ο γιατρός φεύγει 
τελευταίος» παρουσιάστηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έλαβε ειδική τιμητική αναφορά στο 
Docudays UA, το 2015. Η Svitlana εργάζεται στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ αναπτύσσοντας πολιτι-
κά, κοινωνικά, και φεμινιστικά θέματα. 
 
Ακολουθείται από Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τη σκηνοθέτρια Svitlana Shymko. 

 
26 Μαΐου 
7 μμ 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΦΩΤΙΑ 
Ουκρανία, 2014, 77 λεπτά 
Σκηνοθέτης:  Ostap Kostyuk 
Βραβείο του καλύτερου Ντοκιμαντέρ του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας (2015) (Ελ-
λάδα) 
Το αμερικανικό Κινηματογραφικό Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Σάλεμ Film Fest 2016 (ΗΠΑ) 

 
 



Ένα καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή των βοσκών στα Ουκρανικά Καρπάθια και τη μοίρα 
των παραδοσιακών τεχνών υπό το πρίσμα των σύγχρονων αλλαγών. Για ένα εργασιακό βίο 
χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς δικαίωμα να δείξεις αδυναμία. Για τον αρμονικό κόσμο που 
έχουμε χάσει, αναζητώντας την άνεση, καθώς και για την παιδική ηλικία που αφήνουμε πίσω 
μας όταν βάζουμε τους ρόλους των ενηλίκων.  

 
Ο Ostap Kostyuk είναι σκηνοθέτης, ηθοποιός και μουσικός. Γεννήθηκε το 1979 στην Kolomyia, μια 
επαρχία του Ivano-Frankivsk. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας του Εθνικού Πανεπιστήμιου του 
Ivan Franko στο Lviv και το εργαστήριο ηθοποιίας του Θεάτρου Les Kurbas. Δούλεψε ως ηθοποιός 
στο Ακαδημαϊκό Θέατρο του Les Kurbas στο Lviv και στο Καλλιτεχνικό Κέντρο Song Workshop. Είναι 
επίσης μουσικός και συνδημιουργός μουσικών σχημάτων όπως οι ΒΑΙ, Hutsul Mystery, Banda Arkan, 
Tatosh Banda και Hych Orkestr. 
 
Ακολουθείται από Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον σκηνοθέτη Ostap Kostyuk. 
 
Τρέιλερ: https://vimeo.com/59195436  

 
28 Μαΐου 
7 μμ 
Προβολή της Σοβιετικής βουβής ασπρόμαυρης ταινίας «Το ενδέκατο έτος», με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Anton Baibakov με την πιανίστρια Yulia Vash. 

 
ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  ΕΤΟΣ 
Ουκρανική ΣΣΔ, 1928, 42 λεπτά 
Σκηνοθέτης: Dziga Vertov (David (Denis) Kaufman)  
 

 
 
Το «Ενδέκατο έτος» είναι ένα ντοκιμαντέρ που βασίζεται στα Σοβιετικά επίκαιρα κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του 1920 και αφηγείται την ιστορία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. 
Είναι η πρώτη ταινία του Dziga Vertov που γυρίστηκε  στην Ουκρανία. Το ενδέκατο έτος της 
σοβιετικής κυριαρχίας ήταν μια περίοδος εκβιομηχάνισης και είδε επίσης την κατασκευή του 
Υδροηλεκτρικού Σταθμού Dnipro και άλλων γιγάντων της σοβιετικής βιομηχανίας. Ο σκηνο-
θέτης επικεντρώθηκε σκοπίμως σε αυτό το μη-επετειακό έτος για να αποφύγει επιδεικτικούς 
επίσημους εορτασμούς της κυβέρνησης. Η κάμερα εστιάζει μόνο στο πιο σημαντικό πράγμα, 
το οποίο είναι η δουλειά - η ακούραστη κατασκευή μιας νέας σοσιαλιστικής πραγματικότητας 
στην Ουκρανία. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1928, ο Dziga Vertov είπε ότι το «Ενδέκατο έτος» 
γράφτηκε απευθείας από την κινηματογραφική μηχανή, χωρίς τη μεσολάβηση ενός σεναρίου 
και ότι η κάμερα είχε αντικαταστήσει το στυλό του συγγραφέα. Αυτό επέτρεψε στον Vertov να 
ισχυριστεί ότι είχε εφεύρει μια καθαρή κινηματογραφική γλώσσα (και ταυτόχρονα βαθιά σο-
σιαλιστική), με την οποία η κάμερα ασχολείται άμεσα με την πρώτη ύλη των πραγματικών 
γεγονότων. 

 
Ο Dziga Vertov γεννήθηκε στο Bialystok της Πολωνίας, σπούδασε μουσική και γράφτηκε στο Νευρο-
λογικό Ινστιτούτο της Αγίας Πετρούπολης το 1916. Εργάστηκε για τα πρώτα σοβιετικά επίκαιρα 
Kinonedelia (1918-1919), στη συνέχεια, στις επόμενες σειρές επικαίρων. Ήταν ένας πρωτοπόρος του 
σοβιετικού ντοκιμαντέρ και σκηνοθέτης των επικαίρων, καθώς και ένας θεωρητικός του κινηματογρά-
φου. Οι θεωρίες και οι πρακτικές του επηρέασαν το cinéma vérité  στυλ του ντοκιμαντέρ και την Ομά-
δα Dziga Vertov, η οποία ιδρύθηκε από τον Jean-Luc Godard και τον Jean-Pierre Gorin στη δεκαετία 
του 1960. 

https://vimeo.com/59195436


Ο Anton Baibakov γεννήθηκε το 1983. Συνθέτει από το 1998. Το 2005, ο Anton αποφοίτησε από το 
Εθνικό Θέατρο του Ivan Karpenko-Kary και από το Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 
του Κιέβου. Έχει εργαστεί ως επιμελητής ήχου στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στο post-
production κινηματογράφου και ως σχεδιαστής ήχου και συνθέτης για σειρές, ντοκιμαντέρ και διαφημί-
σεις. Ως ανεξάρτητος μουσικός, συνεργάζεται συνεχώς με διάσημα ουκρανικά συγκροτήματα 
(DakhaBrakha, Katya Chilly). Το 2011 κέρδισε δύο βραβεία για το καλύτερο σάουντρακ στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ίμπιζα στην Ισπανία (I’m not telling του Ιγκόρ Kopylov) και το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Open Night στην Ουκρανία (Hoydalka του Serhiy Myronenko). 

 
Ακολουθείται από Ερωτήσεις & Απαντήσεις με το συνθέτη. 

 
                                                       
                                                         ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στα Ουκρανικά και τα Αγγλικά με μετάφραση στα Ελλη-
νικά  
 
                                                             Exile Room 
                                                    Αθηνάς 12, 3ος όροφος, 
                                                            Μοναστηράκι  

                                                Τηλ: +30 210-3223395 
                                            Ιστοσελίδα: www.exileroom.gr 
 
14 Μαΐου 
7 μμ 
 
Πού οδεύει η Ουκρανία, δύο χρόνια μετά το Euromaidan 

 
 
Έχουν περάσει δύο χρόνια από τις διαμαρτυρίες στο Euromaidan στην Ουκρανία, οι οποίες 
ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2013 και έληξαν δραματικά το Φεβρουάριο του 2014. Προς τα 
πού πηγαίνει τώρα η Ουκρανία, δύο χρόνια μετά αυτά τα γεγονότα, ακολουθούμενη από την 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την επιθετικότητά της στην Ανατολική Ουκρανί-
α; 
 
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επιτυχίες και τις αποτυχίες της Ουκρανίας, οι οποίες μπο-
ρούν να παρατηρηθούν μετά από τα γεγονότα του 2014. Έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες 
του Μαϊντάν; Η Ουκρανία πραγματοποιεί τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, ενάντια 
στη διαφθορά, στις επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομική απορρύθμιση, στην 
εκπαίδευση, κλπ όπως είχε υποσχεθεί; Έχει υπάρξει κάποια επιτυχία στην εξάλειψη της ολι-
γαρχίας; Πώς οργανώνεται η κοινωνία των πολιτών της Ουκρανίας; Ποια είναι τα πλεονεκτή-
ματα και οι αδυναμίες του εθελοντικού κινήματος; Είναι ικανή η Ουκρανία να αντιπαρατεθεί 
στη ρωσική επιθετικότητα και τον υβριδικό πόλεμο που έχει ακολουθήσει το Κρεμλίνο μετά 
από τα γεγονότα στο Μαϊντάν; Ποια είναι η φύση του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία; 
Ποια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου έχουν ήδη λάβει χώρα εκεί; 
Ποια είναι η κατάσταση με τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, ο αριθμός των οποίων τώρα 
είναι πάνω από ένα εκατομμύριο; Μήπως η Ουκρανία θέτει κίνδυνο μετανάστευσης για την 
Ευρώπη; Ποια είναι η θέση της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό σχέδιο τώρα, και τι συνεισφορά 



μπορεί να κάνει σε αυτό; 

 
Συμμετέχοντες: 

 
Volodymyr Yermolenko (Ουκρανία), φιλόσοφος, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Έχει διδακτορι-
κό στις Πολιτικές Επιστήμες από το EHESS, Παρίσι, και διδάσκει στην Ακαδημία Kyiv-Mohyla στο 
Κίεβο. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Αφηγητής και φιλόσοφος: ο Walter Benjamin και η εποχή 
του» (2011, στα Ουκρανικά) και «Μακρινοί κοντινοί» (2015, στα Ουκρανικά). Ο Yermolenko εργάζεται 
επίσης στα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως Internews Ουκρανία (ΜΚΟ) και HromadskeTV 
(ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι). Σχολιάζει σε πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Le Monde, France 24, RFI, La Croix, Libération, Mediapart, BFMTV, France Inter, France 
Culture και άλλα, σχετικά με τα γεγονότα στην Ουκρανία. Συμμετείχε επίσης ως εισηγητής για την Ο-
υκρανία σε σεμινάρια / συζητήσεις στο Sciences Po, INALCO, Fondation Robert Schuman, Ecole 
Militaire, EHESS, IFRI και άλλα ιδρύματα. 
 
Tatiana Ogarkova (Ουκρανία), Ουκρανή ακαδημαϊκός, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Έχει δι-
δακτορικό στη Συγκριτική Λογοτεχνία από το Paris-XII Val-de-Marne και διδάσκει στην Ακαδημία Kyiv-
Mohyla στο Κίεβο. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Μια άλλη Avant-Garde: René Daumal και Daniil 
Harms» (2010, στα Γαλλικά). Η Ogarkova δουλεύει στο Ukraine Crisis Media Center ως συντονιστής 
του τμήματος εξωτερικής ευαισθητοποίησης και στο HromadskeTV ως δημοσιογράφος. Συνεργάζεται 
στενά με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και συμμετείχε ως εισηγητής για την Ουκρανία σε συνέδρια και 
συζητήσεις στο Sciences Po, Ecole Normale de Lyon, INALCO, Fondation Robert Schuman και άλλα 
ιδρύματα. 
 
Νίκος Λυγερός (Ελλάδα) είναι Στρατηγικός Σύμβουλος και Καθηγητής Γεωστρατηγικής και Τοποσ-
τρατηγικής  στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη 
Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Επιτελών - Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών 
Μελετών (CEDS). Διδάσκει Σκηνοθεσία, Στρατηγική και Φιλοσοφία του Θεάτρου στο Θέατρο Ανδρέας 
Βουτσινάς. Είναι επίσης διερμηνέας-μεταφραστής στα Γαλλικά δικαστήρια. 
 
Συντονιστής: 

 
Μιχάλης Βαρλάς (Ελλάδα) είναι ιστορικός, επιστημονικός υπεύθυνος για τη δημιουργία του 
Ψηφιακού Μουσείου Νέας Σμύρνης. Για περίπου είκοσι χρόνια είναι curator και υπεύθυνος 
του Τμήματος Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. 
Συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ της γαλλικής και της ελληνικής τηλεόρασης και διατέλεσε σύμβου-
λος στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων.  

 
27 Μαΐου 
7 μμ 
 
Η Εξέλιξη της προπαγάνδας του Κρεμλίνου: από τον Υποκινούμενο Πόλεμο 
στην Ουκρανία ως την Παγκόσμια Κυριαρχία 

 
 
Η προπαγάνδα του Κρεμλίνου, που άλλαξε την παραδοσιακή αντίληψη της πραγματικότητας 
και της δημοσιογραφίας, όπως τη γνωρίζαμε, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη σχε-
τικά με την προσάρτηση της Κριμαίας και τον πόλεμο στο Donbass.  Όμως αυτό δεν αφορά 



μόνο την Ουκρανία. Αγωνίζεται πραγματικά για την παγκόσμια κυριαρχία - από την Ελλάδα 
έως τη Γερμανία, από το ολλανδικό δημοψήφισμα προς το Brexit. Πώς λειτουργεί; Τι την κά-
νει να επιτύχει; Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη σοβιετική προπαγάνδα και σε αυτό 
που κάνει το Κρεμλίνο τώρα; 
 
Συμμετέχοντες: 

 
Yevhen Fedchenko Ph.D, (Ουκρανία), συνιδρυτής και αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας StopFake.org 
που ελέγχει τα γεγονότα, διευθυντής της Σχολής Δημοσιογραφίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της 
Ακαδημίας Kyiv-Mohyla στο Κίεβο. Ήταν συνιδρυτής του προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον Δημοσιογ-
ραφίας» για δημοσιογράφους και του προγράμματος ανάπτυξης σπουδών διαδικτυακής δημοσιογρα-
φίας Ψηφιακών μέσων για πανεπιστήμια. Παραδίδει μαθήματα για Διεθνείς ειδήσεις και για Πραγματι-
κό προγραμματισμό. Το 2010-2011, ο Yevhen Fedchenko ήταν επισκέπτης καθηγητής του Fulbright 
στο USC Annenberg (Λος Άντζελες, ΗΠΑ). 
 
David Patrikarakos (Ελλάδα), βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Είναι επίσης Poynter Fel-
low στο Πανεπιστήμιο Yale και Associate Fellow της Σχολής των Ιρανικών Σπουδών του Πανεπιστή-
μιου St Andrews. Η ειδικότητά του είναι οι διεθνείς υποθέσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή / Ιράν. Είναι 
ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην ουκρανο-
ρωσική κρίση και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι ο πρώτος που έγραψε την ιστορία και την ανάλυση 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν από τις απαρχές του στη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα: 
«Πυρηνικό Ιράν: η γέννηση ενός Ατομικού Κράτους». Τώρα συγγράφει το δεύτερο βιβλίο του, σχετικά 
με τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις πολεμικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον 
πόλεμο στην Ουκρανία (για τον οποίο πέρασε επτά μήνες στην Ουκρανία κάνοντας ρεπορτάζ) και τον 
περυσινό πόλεμο στη Γάζα. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στους The New York Times, Financial 
Times, Wall Street Journal, The Guardian και πολλές άλλες εφημερίδες. 
 

Tatjana Gerasymova (Οδησσός, Ουκρανία), δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια του επιστημονικού 
τεχνικού περιοδικού «Ανυψωτικά μηχανήματα. Ειδικός εξοπλισμός». Συντονιστής της «Ομάδας 2

ας
 

Μαΐου» από τη 12
η
 Μαΐου 2014 μέχρι τώρα. Αυτή η κοινωνική ομάδα ενώνει δημοσιογράφους και εμ-

πειρογνώμονες της Οδησσού, οι οποίοι πραγματοποιούν ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα για τα 
γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Μαΐου του 2014 στην Οδησσό. Με βάση αυτή την έρευνα, το «TTB 
Studio» (Κίεβο) παρήγαγε το ντοκιμαντέρ «2 Μαΐου χωρίς μύθους» το 2015. 

Συντονιστής: 
 
Ιωάννα Ηλιάδη (Ελλάδα), δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο στρατιωτικό ρεπορτάζ. Είναι ενεργό 
μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 1998. Εκλέχθηκε δυο φορές εκπρόσωπος των συντακτών του Έθνους στο 
Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Social Media ως 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από το χάος και την πολυπλοκότητα. 

 
Διοργανωτές 
 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Ανθρώπινα Δικαιώματα Docudays UA 
 
Το Docudays UA είναι μέλος του Δικτύου Κινηματογράφου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Hu-
man Rights Film Network), που σήμερα αποτελείται από 38 φεστιβάλ ενεργών μελών 
(http://www.humanrightsfilmnetwork.org/home). Λαμβάνοντας χώρα την τελευταία εβδομάδα 
του Μαρτίου στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το φεστιβάλ παρουσιάζει τα καλύ-
τερα ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, εξερευνώντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζον-
ται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι αναπόσπαστο συστατικό του φεστιβάλ μας. Όλες οι προβολές ταινιών ακολουθούνται 
από Ερωτήσεις & Απαντήσεις με κινηματογραφιστές και συζητήσεις με προσκεκλημένους 
εμπειρογνώμονες. Πραγματοποιούμε πολλά σεμινάρια και master classes. Κάθε χρόνο ορ-
γανώνουμε επίσης το περιοδεύον φεστιβάλ Docudays UA σε 23 περιοχές της Ουκρανίας και 
ένα μεγάλο αριθμό μετα-φεστιβάλ προβολών σε όλη τη χώρα, συχνά σε συνεργασία με διά-
σημα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, φεστιβάλ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, συμβάλλοντας έτσι στο συνεχιζόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
ουκρανική κοινωνία. Επίσης, έχουμε οργανώσει προβολές και συζητήσεις των ταινιών μας 
στο εξωτερικό (στη Λευκορωσία, στη Βρετανία και στον Καναδά).  



 
Ιστοσελίδα: docudays.org.ua/eng 
 
Κοινότητα της ουκρανικής διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων 
φιλοουκρανών «Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη» και Ukranorama 
 
Η Κοινότητα της ουκρανικής διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων φιλοουκρανών «Ο-
υκρανο-Ελληνική Σκέψη» είναι η πρώτη επίσημα καταχωρημένη ουκρανική κοινότητα στην 
Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1997 στη βάση της πρώτης ουκρανικής εφημερίδας με ελληνι-
κό ένθετο, «Visnyk-Ageliaforos». Ο σκοπός του συλλόγου είναι η διατήρηση της εθνικής ταυ-
τότητας, της μητρικής γλώσσας, των παραδόσεων και των εθίμων, καθώς και η ενημέρωση 
της ελληνικής κοινωνίας για την πραγματική ιστορία της Ουκρανίας, το παρόν και την αυθεν-
τικότητα του Ουκρανικού έθνους. Κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων λειτουργίας, η κοινότητα 
έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με ουκρανικές, ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και έχει 
πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια. Στην κοινότητα λει-
τουργεί επίσης το Ουκρανικό κυριακάτικο σχολείο. Η κοινότητα «Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη» 
έχει πέντε παραρτήματα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Είναι μέλος των παλιών 
οργανώσεων της διασποράς, του Ευρωπαϊκού (UΕC, 1949) και του Παγκόσμιου Κογκρέσου 
Ουκρανών (UWC, 1967). Η κοινότητα υποστηρίζει το νέο διαδικτυακό έργο «Ukranorama», 
το οποίο είναι τώρα η μόνη ουκρανική πληροφοριακή πηγή στην Ελλάδα. 

 
Ιστοσελίδα: www.ukranorama.gr 
 
Τοποθεσία 
Exile Room 
Αθηνάς 12, 3ος όροφος, 
Μοναστηράκι  
Τηλ: +30 210-3223395 
Ιστοσελίδα: www.exileroom.gr 
 
BOOart Café Bar 
Σαρρή 21,  
Ψυρρή , Αθήνα 
Τηλ: +30 210-3255542 

 
Συνεργάτες 
Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας 
Ukraine Crisis Media Centre 
Εθνικό Κέντρο κινηματογράφου Oleksandr Dovzhenko 
Ukraine Today 

 
Περισσότερες πληροφορίες:  
www.seeukraine.org 
www.ukranorama.gr 

 
 

http://www.ukranorama.gr/
http://www.seeukraine.org/
http://www.ukranorama.gr/

