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Αγαπητοί Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 1ο Διεθνές Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ Πάτμου (Ιnternational Film Festival of Patmos [IFFP]), που 
ξεκινά φέτος το καλοκαίρι και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διεθνή 
πλατφόρμα συνάντησης για τους ανθρώπους του κινηματογράφου και το 
σινεφίλ κοινό. Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου 
θεσμού που θα προσελκύει κινηματογραφιστές διεθνούς εμβέλειας και θα 
ενθαρρύνει τη δημιουργική συνεύρεσή τους με νέους και καταξιωμένους 
Έλληνες δημιουργούς. Πρόκειται για μία υπαίθρια κινηματογραφική γιορτή 
- μια γιορτή που προωθεί το έργο ταλαντούχων κινηματογραφιστών σε μία 
μοναδική τοποθεσία.
Η ιδιαιτερότητα του τόπου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη σύλληψη 
και διοργάνωση του Φεστιβάλ.  Ιστορικά και πολιτιστικά φορτισμένη, η 
Πάτμος δεν είναι μόνο ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός, αλλά και 
παραδοσιακά τόπος συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών -  
και του κινηματογράφου ειδικότερα - τόπος που μπορεί να «αιχμαλωτίσει» 
το βλέμμα του κινηματογραφιστή και να εξάψει τη φαντασία του κοινού.
Αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικής δημιουργίας, το φεστιβάλ 
φέτος δεν είναι διαγωνιστικό. Θα παρουσιάσουμε πρόσφατα βραβευμένες 
ταινίες από την Ελληνική και διεθνή σκηνή, σινεφίλ και εμπορικές – 
ταινίες από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη που μας παρακινούν και  
μας ταξιδεύουν. 
Το ξεκίνημα αυτό γίνεται με πολλή προσωπική δουλειά και μεράκι από 
μία ομάδα επαγγελματιών που αγαπούν τον κινηματογράφο και το νησί της 
Πάτμου. 
“Σινεμά κάτω απ’τα αστέρια”, λοιπόν. Σας ευχόμαστε να το απολαύσετε!

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ IFFP

Dear Friends,
It is with great pleasure that we welcome you to the 1st International 
Film Festival of Patmos. 
The IFFP is organized by a committed team of professionals who aim 
to establish a new platform for Greek and international filmmakers to 
showcase their work and communicate innovative ideas and film styles in  
a unique setting. Combining a breathtaking natural beauty with a long 
and carefully preserved cultural history, Patmos has traditionally 
attracted people of the arts, and cinema in particular. Our vision is 
to make this treasured destination an exciting place for celebrating 
talent, originality and craftsmanship in world cinema today.
This year the IFFP is non-competitive, presenting selected award-winning 
Greek and international feature films, documentaries and short films 
screened at a specially designed open-air theater overlooking the port 
of Patmos and the Monastery of St. John at the Chora. It also includes 
parallel events, such as tribute screenings and workshops.
The IFFP team embarks in this journey with great dedication and love for 
both cinema and the island of Patmos. 
“Cinema under the stars!” We hope you all join us in this festive 
occasion!

THE IFFP TEAM

INTRO



MON / ΔΕΥΤ 19.07

SKALA 

21.30 
OPA!
Comedy feature film
100’ | UK - GREECE | 
2005
Director: Udayan Prasad
Language: English / 
Greek 
-----------------------
23.30
Opening Ceremony 
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30 
OPA!
Κωμωδία 
100’ | Ην.Βασ. - Ελλάδα 
| 2005
Σκηνοθέτης: Udayan 
Prasad
Γλώσσα: Αγγλικά / 
Ελληνικά
-----------------------
23.30
Τελετή Έναρξης
-----------------------

ΤUE / TΡ 20.07

SKALA

21.30
Four Black Suits
Comedy feature film
85’ | Greece | 2010
Director: Renos 
Χaralambides
Language: Greek
-----------------------
23.30
Edge of Night
Road Movie feature film 
117’ | Greece | 2000
Director: Nikos 
Panayiotopoulos
Language: Greek
-----------------------

CHORA

17.00 - 20.00
Cross Media Workshop
Production  
by WATERGUN.TV
The ability to 
understand and work 
through different media 
is one of the most 
useful tools for any 
audiovisual creator 
today. This workshop 
will encourage

you to explore the 
possibilities of 
mixing and playing with 
different sources of 
material in order to 
convey a story.
-----------------------
21.00
Psarokokalo  
Short Films A’
A selection of 
awarded short films 
from the established 
festival of Athens, 
“PSAROKOKALO”
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30
4 Μαύρα Κουστούμια 
Κωμωδία
85’ | Ελλάδα | 2010
Σκηνοθέτης: Ρένος 
Χαραλαμπίδης
Γλώσσα: Ελληνικά
-----------------------
23.30
Αυτή η Νύχτα Μένει
Ταινία δρόμου
117’ | Ελλάδα | 2000
Σκηνοθέτης: Νίκος 
Παναγιωτόπουλος
Γλώσσα: Ελληνικά

ΧΩΡΑ

17.00 - 20.00
Εργαστήρι Cross Media
Παραγωγή και μοντάζ από 
την ομάδα WATERGUN.TV
Η κατανόηση και η 
ικανότητα χρήσης 
διαφορετικών εικαστικών 
μέσων είναι ένα από τα 
πιο χρήσιμα εργαλεία 
που μπορεί να έχει 
ένας οπτικοακουστικός 
δημιουργός. Το 
εργαστήρι αυτό στοχεύει 
στο να ενθαρρύνει 
τον συμμετέχοντα 
να εξερευνήσει τις 
δυνατότητες μίξης 
διαφορετικών υλικών και 
μέσων ώστε να αφηγηθεί 
μια ιστορία. 
-----------------------
21.00
PSAROKOKALO Μικρού 
Μήκους Α΄
Μια επιλογή από τις 
βραβευμένες ταινίες 
μικρού μήκους του 
καθιερωμένου φεστιβάλ 
της Αθήνας 
“PSAROKOKALO”
-----------------------

WED / ΤΕΤ 21.07

SKALA

21.30 - PREMIERΕ
Frontier Blues
Poetic Experimental 
Feature film
95’ | Iran - UK - Italy 
| 2009
Director: Babak Jalali
Language: Persian / 
Turkmen
-----------------------
23.30
The Other Bank
Drama feature film
90’ | Georgia - 
Kazakhstan | 2009
Director: George 
Ovashvili
Language: Georgian / 
Russian / Abkhazian
-----------------------

CHORA

19.00  
Bells Threads  
and Miracles
Documentary 
65’ | Greece - Turkey 
| 2008
Director: Marianna 
Oikonomou
Language: Greek / 
Turkish
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30 - Πρεμιέρα
Frontier Blues
Ποιητική πειραματική 
ταινία
95’ | Ιράν - Ην.Βασ. - 
Ιταλία | 2009
Σκηνοθέτης: Babak 
Jalali
Γλώσσα: Φαρσύ - 
Τουρκμέν
-----------------------
23.30
Η Άλλη Όχθη
Δραματική ταινία
90’ | Γεωργία - 
Καζακστάν | 2009
Σκηνοθέτης: George 
Ovashvili
Γλώσσα: Γεωργιανά / 
Ρώσικα / Αμπκαζιάν
-----------------------

ΧΩΡΑ

19.00  
Bells Threads and 
Miracles

Ντοκυμαντέρ
65’ | Ελλάδα - Τουρκία 
| 2008
Σκηνοθέτης: Μαριάννα 
Οικονόμου
Γλώσσα: Ελληνικά / 
Τουρκικά 
-----------------------
20.15
Τα Παιδία Δεν Παίζει  
Ντοκυμαντέρ
81’ | Ελλάδα | 2010
Σκηνοθέτης: Αγγελική 
Ανδρικοπούλου & Αργύρης 
Τσεπελίκας
Γλώσσα: Ελληνικά
-----------------------

THU / ΠΕΜ 22.07

SKALA

21.30
Welcome
Drama feature film
115’ | France | 2009
Director: Philippe  
Lioret
Language: French,  
Kurdish, English
-----------------------
23.30
Plato’s Academy
Comedy feature film
103’ | Greece - Germany 
| 2009
Director: Fillipos 
Tsitos
Language: Greek / 
Albanian
-----------------------

CHORA 
A Tribute to Robert Lax

19.00
Why should I buy a bed 
when all I want is 
sleep
Experimental Poetic  
feature film
55’ | Germany | 1999 
Director: Nicolas  
Humbert and Werner 
Penzel
Language: English
-----------------------
20.15
Speeches and poetry 
Reading by Ulf Knaus, 
Nikos Eliou and people 
that knew and loved Bob 
| 60’
-----------------------
21.15
Gratitude for the gaze
Experimental short film
15’ | Greece | 2008
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Director: Nikos Eliou
Language: Non Verbal
-----------------------
21.30
Middle of the moment
Experimental Poetic  
feature film
75’ | Germany | 1999 
Director: Nicolas  
Humbert and Werner 
Penzel
Language: English
-----------------------
23.00
Psarokokalo 
Short Films B’
A selection of awarded 
short films from the  
established festival  
of Athens, “PSAROKOKALO”
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30
Welcome
Δραματική ταινία
115’ | Γαλλία | 2009
Σκηνοθέτης: Philippe 
Lioret
Γλώσσα: Γαλλικά, 
Κουρδικά, Αγγλικά
-----------------------
23.30
Ακαδημία Πλάτωνος
Κωμωδία 
103’ | Ελλάδα - 
Γερμανία | 2009
Σκηνοθέτης: 
Φίλιππος Τσίτος
Γλώσσα: Ελληνικά / 
Αλβανικά
-----------------------

ΧΩΡΑ
Αφιέρωμα στον Ποιητή 
Robert Lax

19.00
Why should I buy a bed 
when all I want is 
sleep
Ποιητική πειραματική 
ταινία
55’ | Γερμανία | 1999 
Σκηνοθέτης: Nicolas 
Humbert και Werner 
Penzel
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------
20.15
Ομιλίες και ανάγνωση 
ποιημάτων
Συμμετέχουν οι Ulf 
Knaus, Νίκος Ηλιού και 
άνθρωποι που γνώρισαν 
και αγάπησαν τον ποιητή 
| 60’
-----------------------

21.15
Gratitude for the gaze
Πειραματική μικρού 
μήκους
15’ | Ελλάδα | 2008
Σκηνοθέτης: Νίκος Ηλιού 
Γλώσσα: Χωρίς διαλόγους
-----------------------
21.30
Middle of the moment
Ποιητική πειραματική 
ταινία
75’ | Γερμανία | 1999 
Σκηνοθέτης: Nicolas 
Humbert και Werner 
Penzel
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------
23.00
PSAROKOKALO Μικρού 
Μήκους Β’
Μια επιλογή από τις 
βραβευμένες ταινίες 
μικρού μήκους του 
καθιερωμένου φεστιβάλ 
της Αθήνας 
“PSAROKOKALO”
-----------------------

FRI / ΠΑΡ 23.07

SKALA

21.30
Arcadia Lost
Drama feature film
95’ | USA - Greece | 
2010
Director: Phedon 
Papamichael
Language: English
-----------------------
23.30
Ajami 
Dramatic feature film
120’ | Israel - Germany 
| 2009
Director: Scandar 
Copti, Yaron Shani
Language: Arabic / 
Hebrew
-----------------------

CHORA

19.00
The End of Poverty? 
Documentary 
104’ | USA | 2008
Director: Philippe Diaz
Language: English / 
French
-----------------------
22.50
The New Tenants
Short film
21’ | Denmark - USA | 
2009

Director: Joachim Back
Language: English
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30
Arcadia Lost
Δραματική ταινία
95’ | USA - Ελλάδα | 
2010
Σκηνοθέτης: Phedon 
Papamichael
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------
23.30
Σταυροδρόμια Ζωής
Δραματική ταινία
120’ | Ισραήλ - 
Γερμανία | 2009
Σκηνοθέτες: Scandar 
Copti, Yaron Shani
Γλώσσα: Αραβικά, 
Εβραϊκά
-----------------------

ΧΩΡΑ

19.00
Το Τέλος της Φτώχειας;
Ντοκυμαντέρ
104’ | USA | 2008
Σκηνοθέτης: Philippe 
Diaz
Γλώσσα: Αγγλικά / 
Γαλλικά
-----------------------
22.50
The New Tenants
Μικρού μήκους ταινία
21’ | Δανία - USA | 
2009
Σκηνοθέτης: Joachim 
Back
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------

SAT / ΣΑΒ 23.07

SKALA

21.30
The Secret in Their 
Eyes
Drama, mystery romance
127‘ | Argentina - 
Spain | 2009
Director: Juan Jose 
Campanella
Language: Spanish
-----------------------
23.30
Closing party
-----------------------
CHORA

19.00
Hempsters

Documentary 
90’ | USA | 2008
Director: Michael 
Henning
Language: English
-----------------------
20.30
A Sea Change 
Documentary 
83’ | USA | 2009
Director: Barbara 
Ettinger
Language: English
-----------------------
22.00
Nomads Land - Sur Les 
Traces de Nicolas 
Bouvier
Documentary
90’ | Switzerland | 
2008
Director: Gael Metroz
Language: French
-----------------------

ΣΚΑΛΑ

21.30
Το Μυστικό στα Μάτια 
Της
Δραματική ταινία 
μυστηρίου
127‘ | Αργεντινή - 
Ισπανία | 2009
Σκηνοθέτης: Juan Jose 
Campanella
Γλώσσα: Ισπανικά
-----------------------
23.30
Τελετή Λήξης
-----------------------

ΧΩΡΑ

19.00
Hempsters
Ντοκυμαντέρ
90’ | USA | 2008
Σκηνοθέτης: Michael 
Henning
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------
20.30
A Sea Change 
Ντοκυμαντέρ
83’ | USA | 2009
Σκηνοθέτης: Barbara 
Ettinger
Γλώσσα: Αγγλικά
-----------------------
22.00
Nomads Land - Sur Les 
Traces de Nicolas 
Bouvier
Ντοκυμαντέρ
90’ | Ελβετία | 2008 
Σκηνοθέτης: Gael Metroz
Γλώσσα: Γαλλικά
-----------------------



OPA!
UK / Greece / Μεγάλη Βρετανία / Ελλάδα
2005

Director / Σκηνοθεσία: Udayan Prasad
Script / Σενάριο: Christina Concetta
Photography / Φωτογραφία: Haris Zambarloukos
Producer / Παραγωγός: Thierry Cagianut
Colour / ΄Εγχρωμο,100mins

On the island of Patmos, the inhabitants have lived, danced, and 
laughed for thousands of years. But, with the arrival of a straight-
laced, high-tech archaeologist, Eric, everything could change forever: 
his satellite-guided equipment reveals that his most important find may 
be buried under the taverna owned by the object of his affection – the 
beautiful and uncompromising Katerina. Will Eric toss away a lifetime 
of work – and the hope of fulfilling his father’s deepest wish – for 
the love of a vivacious and independent woman? 

Ο ερχομός στην Πάτμο του αυστηρού, τεχνοκράτη, αρχαιολόγου Έρικ   
θα ανατρέψει την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού, και 
ταυτόχρονα θα κλονίσει τις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Έχοντας 
ενδείξεις ότι το πιο ποθητό αρχαιολογικό του εύρημα ίσως βρίσκεται 
θαμμένο κάτω από την ταβέρνα της γοητευτικής Κατερίνας, αντιμετωπίζει 
το δίλημμα: να θυσιάσει τους κόπους μίας ζωής ή τον έρωτά του γι αυτήν 
την πρόσχαρη και ανεξάρτητη γυναίκα;

FEATURE FILMS, DOCS & SHORTS  / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
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4 BLACK SUITS / 4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
Greece / Ελλάδα
2010 

Director / Σκηνοθεσία: Renos Xaralambides
Script / Σενάριο: Renos Xaralambides
Photography / Φωτογραφία: Kostas Gikas
Producer / Παραγωγός: Aris Dagios, Iraklis Mavroides, Takis Nikolakopoulos
Colour /΄Εγχρωμο, 35mm, 85mins

4 bankrupt grave-diggers agree to undertake the task of carrying by foot 
the corpse of a Greek of the diaspora from Athens to Voiotia. This peculiar 
enterprise will turn into an unexpected journey of self-discovery. 

Τέσσερις χρεοκοπημένοι νεκροθάφτες οργανώνουν την αρπαχτή που θα τους δώσει 
την ευκαιρία να αλλάξουν ζωή. Ικανοποιούν, με την υπόσχεση μεγάλης αμοιβής, 
την τελευταία επιθυμία αποθανόντα Έλληνα της αλλοδαπής, να τον μεταφέρουν 
για ταφή από την Αθήνα σε κάποιο χωριό της Βοιωτίας με τα πόδια. Ξεκινά έτσι 
μια περιπέτεια, που θα μετατραπεί σε ένα απροσδόκητο ταξίδι αυτογνωσίας.



EDGE OF NIGHT / ΑΥΤΉ Η ΝΎΧΤΑ ΜΈΝΕΙ
Greece/Ελλάδα 
2000

Director / Σκηνοθεσία: Nikos Panayiotopoulos
Script / Σενάριο: Nikos Panayiotopoulos/ Thanos Alexandris
Photography /Φωτογραφία: Aris Stavrou
Editing / Μοντάζ: Ioanna Spiliopoulou
Music / Μουσική: Stamatis Kraounakis
Actors / Ηθοποιοί: Nikos Kouris, Athina Maximou
Producer / Παραγωγός: D.P Skouras
Production / Παραγωγή: Greek Film Center, Ert tv, Lumiere Productions,  
Marianna Film
Distribution in Greece / Διανομή στην Ελλάδα: Feelgood Entertainment
Colour /΄Εγχρωμο, 35mm,117mins

Young Αndreas and Stella face the hard game of survival wandering through 
contemporary Greece. What they have to struggle with is a world of rising 
unemployment, illegal migration, and limited hope for the future. At the  
end of their journey, violence and fear will show their face…

Ο Αντρέας και η Στέλλα, δύο νέα παιδιά παίζουν το παιχνίδι της ζωής και  
της επιβίωσης, διασχίζοντας τη σύγχρονη Ελλάδα της ανεργίας, των λαθρο-
μεταναστών και των κλειστών οριζόντων. Θα μάθουν και θα πάθουν. Στο τέρμα  
της περιπλάνησης, μπροστά στη γυμνή απειλή της βίας, ο φόβος θα τους δείξει  
το πρόσωπό του. 

CAIRO FILM FESTIVAL, nominated, golden pyramid
THESSALONIKI FILM FESTIVAL, won best actress, best set, best sound
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FRONTIER BLUES
Iran / UK / Italy / Ιράν / Μεγάλη Βρετανια / Ιταλία
2009

Director / Σκηνοθεσία: Babak Jalali
Script / Σενάριο: Babak Jalali
Photography / Φωτογραφία: Shahriar Assadi
Producer / Παραγωγός: Saadi Soudavar, Ginerva Elkann
Colour /΄Εγχρωμο, 35mm, 95mins

Frontier Blues is the story of longing, waiting, remembering, 
desperate men and absent women.

Μία ιστορία γύρω από την επιθυμία, την αναμονή, τη μνήμη, την 
ανδρική απόγνωση και τη γυναικία απουσία.



THE OTHER BANK/ Η ΆΛΛΗ ΌΧΘΗ
Georgia / Kazakhstan / Γεωργία / Καζακστάν
2009

Director/Σκηνοθεσία: George Ovashvili
Script / Σενάριο: Nugzar Shataidze
Photography / Φωτογραφία: Amir Assadi
Producer / Παραγωγός: George Ovashvili, Sain Gabdullin
Colour /΄Εγχρωμο, 35mm 90mins

The extraordinary story of Tedo, a 12 year-old boy from Georgia, forced to 
face the consequences of mass displacement due to the civil war in Abkhazia. 

Η συγκλονιστική ιστορία του Tedo, ενός δωδεκάχρονου αγοριού από τη Γεωργία, 
που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της προσφυγιάς λόγω του εμφυλίου πολέμου 
στην Απχαζία.

DHAKA FILM FESTIVAL, won best actor, best asian film, best director
ANTALYA GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL, won best actor, best director
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WELCOME
France / Γαλλία 
2009

Director / Σκηνοθεσία: Philippe Lioret
Script / Σενάριο: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol
Photography / Φωτογραφία: Laurent Dailland
Producer / Παραγωγός: Christope Rossgnon
Colour /΄Εγχρωμο, 35mm, 115mins

17-year-old Bilal has spent the last three months travelling illegally across 
Europe, in an attempt to reunite with his girlfriend Mina who has moved with 
her family to England. The long journey is almost over when he finally reaches 
Calais. With all legal options exhausted, Bilal resolves that his only option 
is to learn to swim and cross the Channel himself.

Ο δεκαεπτάχρονος Bilal ταξιδεύει παράνομα στην Ευρώπη ελπίζοντας να φτάσει 
στην Αγγλία για να συναντήσει το κορίτσι του, που έχει μεταναστεύσει εκεί 
με την οικογενειά της. Φτάνοντας στο Καλαί συνειδητοποιεί ότι δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να μάθει κολύμπι και να διασχίσει μόνος του τη Μάγχη.

BERLIN FILM FESTIVAL,won panorama award,



PLATO’S ACADEMY/ ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΠΛΆΤΩΝΟΣ
Greece / Germany / Ελλάδα / Γερμανία
2009

Director/Σκηνοθεσία: Fillipos Tsitos
Script / Σενάριο: Alexis Kardaras
Photography /Φωτογραφία: Nikos Kypourgos
Actors / Ηθοποιοί: Antonis Kafetzopoulos, Anastasis Kozdine
Producer / Παραγωγός: Thanassis Karathanos
Distribution in Greece / Διανομή στην Ελλάδα: Nutopia
Colour / ΄Εγχρωμο, 35mm 103mins

Stavros, a forty-year old xenophobic Athenian haberdasher, spends his days 
commenting caustically with his friends on anyone who passes-by. Knowing 
very little about his own past, one day he discovers that he actually has  
an Albanian brother. 

Ο Σταύρος, ένας σαραντάρης, ξενοφοβικός ψιλικατζής στην Ακαδημία Πλάτωνος, 
περνά την ημέρα του σχολιάζοντας με τους φίλους του οποιονδήποτε περνά 
μπροστά τους. Γνωρίζοντας ελάχιστα για το πραγματικό παρελθόν του, μία μέρα 
θα ανακαλύψει ότι έχει έναν αδελφό που είναι Αλβανός. 

LOCARNO FILM FESTIVAL, won Silver Leopard, Best Actor, Antonis Kafetzopoulos
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ARCADIA LOST
USA / Greece / ΗΠΑ / Ελλάδα
2010

Director/Σκηνοθεσία: Phedon Papamichael
Script / Σενάριο: David Ariniello
Photography /Φωτογραφία: Phedon Papamichael
Actors / Ηθοποιοί: Hailey Bennett, Carter Jenkins, Nick Nolte
Producer / Παραγωγός: Kelly Thomas
Colour / ΄Εγχρωμο, 95mins

Stranded after a car accident in the rural countryside of Greece, step-
siblings Charlotte  and Sye slowly realize they are actually struggling 
between life and death in the still-submerging car.  During their surreal 
journey, they meet Benerji the vagabond-philosopher who guides them and 
helps them imagine what it means to be family, to be an adult, and to be 
alive. 

Μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ελληνική επαρχία, δύο ετεροθαλή 
αδέλφια ακροβατούν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η γνωριμία με τον Benerji, 
έναν  περιπλανώμενο στοχαστή, θα τους μυήσει σ’ ένα ταξίδι αυτογνωσίας για  
τη σημασία της οικογένειας, της ενηλικίωσης και του να είναι κανείς ζωντανός. 



AJAMI/ΣΤΑΥΡΟΔΡΌΜΙΑ ΖΩΉΣ
Israel / Germany / Ισραήλ / Γερμανία
2009

Director / Σκηνοθεσία: Scandar Copti, Yaron Shani
Script / Σενάριο: Scandar Copti, Yaron Shani
Photography /Φωτογραφία: Boaz Yehonatan Yaacov
Editing / Μοντάζ:Mosh Dan, Thanasis Karathanos
Actors / Ηθοποιοί: Shahir Kabaha, Ibrahim Frege
Producer / Παραγωγός: Mosh Dan, Thanasis Karathanos
Distribution in Greece / Διανομή στην Ελλάδα: Ama Films 
Colour / ΄Εγχρωμο, 35mm 120mins

Ajami is the untold story of the walled in city of Jaffa, on the outskirts 
of the Palestinian – Israeli conflict, where violence and hatred are a daily 
reality. The characters in this high-paced film live in a violent reality 
where enemies live as neighbours. It is a meeting of conflicting views –  
Jews and Arabs, Christians and Moslems, fathers and sons, cops and robbers.

Η γειτονιά Ajami της Τζάφας είναι το χωνευτήρι διαφορετικών πολιτισμών και 
αλληλοσυγκρουόμενων αντιλήψεων μεταξύ Εβραίων, Μουσουλμάνων και Χριστιανών. 
Με τη χρήση φλασμπακ και μέσα από τα μάτια διαφόρων χαρακτήρων γινόμαστε 
μάρτυρες μιας αδιέξοδης κατάστασης.

ACADEMY AWARDS NOMINATED, Oscar Best Foreign Language FIlm of the Year
CANNES, Won, Golden Camera
THESSALONIKI, Won Audience Award, Best Screenplay
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THE SECRET IN THEIR EYES/ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΣΤΑ ΜΆΤΙΑ ΤΗΣ
Argentina / Spain / Αργεντινή / Ισπανία
2009

Director / Σκηνοθεσία: Juan Jose Campanella
Script / Σενάριο: Juan Jose Campanella
Photography /Φωτογραφία: Felix Monti
Actors / Ηθοποιοί: Soledad Villamil, Ricardo Darin
Producer / Παραγωγός: Mariela Besuievski
Distribution in Greece / Διανομή στην Ελλάδα: Filmtrade
Colour / ΄Εγχρωμο, 35mm 127mins

Benjamin Esposito has spent his entire working life as a criminal court 
employee. Recently retired and with time on his hands, he decides to write 
a novel. He does not decide to make up a story. There is no need to. He can 
draw on his own past as a civil servant for a true, moving and tragic story 
in which he was once very directly involved. In 1974, his court was assigned 
an investigation into the rape and murder of a beautiful young woman.

Μπουένος Άιρες, Ιούνιος 1974: ο Μπενχαμίν Εσπόζιτο αναλαμβάνει τη διαλεύκανση
της βάναυσης δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας. Ο σύζυγός της είναι συγκλονι-
σμένος και πιέζει τον Εσπόζιτο να του ορκιστεί ότι θα βρει τον δράστη και θα 
τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Ο Μπενχαμίν στηρίζεται στη βοήθεια της νεαρής 
γοητευτικής προϊσταμένης του Ιρένε, και του συναδέλφου και φίλου του Πάμπλο. 
Οι τρεις τους καταφέρνουν και συλλαμβάνουν τον ύποπτο Ισίντορο Γκόμεζ και 
τον οδηγούν στην ανάκριση. Οι διασυνδέσεις όμως του Γκόμεζ με το παρακράτος 
των μυστικών υπηρεσιών, στέκονται εμπόδιο στο έργο τους και τους αναγκάζουν 
να αρχειοθετήσουν την υπόθεση.

ACADEMY AWARDS, won Best Foreign Language Film



THE GAME MUST GO ON / ΤΑ ΠΑΙΔΊΑ ΔΕΝ 
ΠΑΊΖΕΙ 
Greece / Ελλάδα
2010

Director / Σκηνοθεσία: Angeliki 
Andrikopoulou & Argyris Tsepelikas
Script / Σενάριο: Angeliki Andrikopoulou 
& Argyris Tsepelikas
Photography /Φωτογραφία: Argyris 
Tsepelikas
Producer / Παραγωγός: Rea Apostolides
Distribution in Greece / Διανομή στην 
Ελλάδα: Feelgood Entertainment
Colour / ΄Εγχρωμο, 81mins

In a crowded part of a Greek city, each 
day after school, Alexandra, Vlad, Chrysa 
and the rest of their crew gather in 
front of Christos’ house to play soccer 
until bedtime. But as soon as they begin, 
the neighbours assault them with curses, 
threats and sometimes violence. The kids’ 
reaction is fiercely defiant. There’s 
nowhere else to go.
Alexandra decides to talk to the mayor 
and insist that he see the situation for 
himself. Thus begins a yearlong campaign 
to get the town to build them a play 
area.

Mια αληθινή ιστορία..που δεν έχει 
σενάριο.. που δεν πρωταγωνιστούν 
ηθοποιοί.. που δεν είναι ταινία. Στις 
πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ελλάδας, 
τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν στην 
ίδια τους τη γειτονιά.Μια μικρή παρέα 
από την Πάτρα αποφασίζει να ζητήσει 
από τον Δήμαρχο έναν ελεύθερο χώρο για 
παιχνίδι...

BELLS, THREADS AND MIRACLES
Greece, Turkey / Ελλάδα,Τουρκία
2008

Director / Σκηνοθεσία: Marianna Oikonomou
Script / Σενάριο: Niki Tsilingiroglou
Photography / Φωτογραφία: Dimitris 
Katsaitis
Producer / Παραγωγός: Lilet Botasi, 
Biket Ilhan
Distribution in Greece / Διανομή στην 
Ελλάδα: Inka Films
Colour / ΄Εγχρωμο, Documentary, High Def 
65mins

The film explores the universal human 
need to believe in miracles, the expres-
sions that it takes and the consequences 
it creates, following Suha and Deniz, a 
Muslim couple, and Diamantis, a Chris-
tian, to Saint George’s monastery in 
Prince’s island in Turkey.

Η ταινία εξερευνά την πανανθρώπινη 
ανάγκη για πίστη στα θαύματα και πως 
αυτή εκφράζεται παρακολουθώντας ένα 
ζευγάρι Μουσουλμάνων τον Σουχά και την 
Ντενίζ, και έναν Χριστιανό τον Διαμαντή 
και το ταξίδι τους στο μοναστήρι του 
Αγίου Γεωργίου στην Πρίγκηπο στην 
Τουρκία . 
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THE END OF POVERTY? / ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ
USA 
2008

Director / Σκηνοθεσία: Philippe Diaz
Script / Σενάριο: Philippe Diaz
Photography / Φωτογραφία: Philippe Diaz
Producer / Παραγωγός: Beth Portello, Robert Schalkenbach
HD Colour /΄Εγχρωμο, 104mins

In a world with so much wealth, why is there still so much poverty? 
Global poverty did not just happen.  It began with military conquest, 
slavery and colonization that resulted in the seizure of land, minerals 
and forced labor.  Today, the problem persists because of unfair debt, 
trade and tax policies -- in other words, wealthy countries taking 
advantage of poor, developing countries.   

Η παγκόσμια φτώχεια δεν έκανε ακριβώς συνέβη. Ξεκίνησε με στρατιωτική 
κατάκτηση, τη δουλεία και την αποικιοκρατία που είχε ως αποτέλεσμα  
την κατάσχεση της γης, τα ορυκτά και καταναγκαστικής εργασίας. Σήμερα, 
το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, λόγω του αθέμιτου χρέους, του 
εμπορίου και των φορολογικών πολιτικών - με άλλα λόγια, πλούσιες χώρες 
που επωφελούνται από φτωχές, αναπτυσσόμενες χώρες.



A SEA CHANGE
USA / ΗΠΑ
2009

Director / Σκηνοθεσία: Barbara Ettinger
Photography / Φωτογραφία: Claudia Raschke
Colour /΄Εγχρωμο, Documentary, 83mins

A Sea Change follows the journey  
of retired history teacher Sven Huseby  
on his quest to explore the problem  
of rising acidity of the oceans and  
what this “sea change” bodes for 
mankind. Speaking with oceanographers, 
marine biologists, climatologists, 
artists and policy experts, Sven 
discovers that global warming is only 
half the story of the environmental 
catastrophe that awaits us. 

Συνομιλώντας με ωκεανογράφους, βιολόγους 
θαλάσσης, περιβαντολλόγους, καλλιτέχνες 
και στρατηγικούς αναλυτές, ο Sven 
Huseby, συνταξιούχος καθηγητής ιστορίας, 
διερευνά τη μόλυνση των ωκεανών και 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μίας 
επικείμενης οικολογικής καταστροφής. 

NOMADS LAND
Switzerland / France / Ελβετία / Γαλλία
2008

Director / Σκηνοθεσία: Gael Metroz
Producer / Παραγωγός: Francine Lusser, 
Gerard Monier
Colour / ΄Εγχρωμο, 90mins

The young director, Gaël Métroz, takes 
the road alone, camera in hand, in the 
footsteps of writer Nicolas Bouvier, 
who recounted his journey through the 
East in the Fifties. Discovering that 
today the East is no longer the almost 
carefree land Bouvier described in 
l’Usage du Monde,  the director changes 
his route to follow a nomads’ family in 
their own journey. While creating his 
own route, Gaël Métroz remains faithful 
to Bouvier’s philosophy of travel.

Ο νεαρός σκηνοθέτης  Gael Metroz 
επιχειρεί να επαναλάβει το οδοιπορικό 
του συγγραφέα Nicolas Βouvier στην 
Ανατολή. Συνειδητοποιώντας ότι πολλά 
έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του ’50 
και το σκηνικό που κατέγραφε στα ταξίδια 
του ο Bouvier, o Μetroz αποκλίνει από 
την αρχική του πορεία και ακολουθεί 
μία οικογένεια νομάδων στο δικό της 
οδοιπορικό.  Αναβιώνει έτσι -κατά 
παράδοξο τρόπο- τη φιλοσοφία ταξιδιού 
του Bouvier. 

SAN FRANCISCO FILM FESTIVAL, won Golden 
Gate Award
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HEMPSTERS
USA / ΗΠΑ
2008

Director / Σκηνοθεσία: Michael Henning
Photography / Φωτογραφία:Michael Henning, 
Josh Hickman, Authur Rouse, Christoper 
L. Smith
Producer / Παραγωγός: Michael Henning, 
Diana Oliver
Colour /΄Εγχρωμο,Documentary, 90mins

Filmmaker Michael Henning details 
the efforts of seven activists in 
challenging the United States government 
to legalize industrial hemp, in order to 
cease reliance on foreign oil, conserve 
the forests, and discover more efficient 
forms of energy. 

Ο κινηματογραφιστής Michael Henning
καταγράφει τις προσπάθειες επτά 
ακτιβιστών να υποστηρίξουν τα ωφέλη που 
θα είχε η νομιμοποίηση της βιομηχανικής 
καννάβεως στις ΗΠΑ για τη μείωση των 
πετρελαικών αναγκών της χώρας, την 
προστασία των δασών και την εξοικονόμηση 
ενέργειας.



THIS IS NOT A FLY
Brazil / Βραζιλία  
animation 2’
Director / Σκηνοθεσία: 
Carlos Fraiha

Playing mind games on 
him, and an angry secu-
rity camera that will not 
let him get too close to 
find out what is going on.

Μία μύγα δεν σταματά να 
ενοχλεί έναν φιλότεχνο σε 
μία γκαλερί. 

-----------------------

HUNGER
Germany / Γερμανία fiction 
17:40’
Director / Σκηνοθεσία: 
Carolina Hellsgard

The neglected siblings 
Roland and Paul watch 
the deportation of their 
immigrant neighbors. 
After the police leave, 
they decide to enter the 
abandoned apartment. 
Inside they discover 
another world; exotic 
food, music, clothes and 
make-up, belonging to the 
deported family. 

Τα παραμελημένα αδέρφια 
Roland και Paul, 
παρακολουθούν την απέλαση 
των μεταναστών γειτόνων 
τους. Αφού φεύγει η 
αστυνομία, αποφασίζουν να 
μπουν στο άδειο 
διαμέρισμα.

------------------------

ATTACK OF THE ROBOT FROM 
NEBULA 5
Spain / Ισπανία fiction 6’
Director/Σκηνοθεσία: Chema 
García Ibarra

Almost everybody is going to 
die very soon.

Σχεδόν όλοι θα πεθάνουν πολύ 
σύντομα. 

---------------------------- 
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AND I FOR ME/ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ  
Greece / Ελλάδα fiction 19’
Director / Σκηνοθεσία: Tzortzis 
Grigorakis / Τζώρτζης Γρηγοράκης 

Antonis has to get quickly home.  
Eftixia is stuck in traffic. A story 
about a relationship of interdependence. 
Based on a true story.

O Αντώνης πρέπει να γυρίσει γρήγορα 
σπίτι του. H Ευτυχία είναι κολλημένη 
στην κίνηση. Μια ιστορία για μια σχέση 
αλληλοεξάρτησης. Βασισμένη σε αληθινή 
ιστορία.

---------------------------- 

MEI LING
France / Γαλλία animation 15’
Director / Σκηνοθεσία: Stephanie 
Lansaque / Francois Leroy

MEI LING , an idle young chinese woman, 
lives alone in her flat, waiting for her 
lover. One day,she finds a little octopus 
in the kitchen sink. She decides to 
adopt it to avoid boredom.

Η MEI LING, μία αργόσχολη κινέζα, 
περιμένει στο διαμέρισμά της τον εραστή 
της. Μία μέρα βρίσκει ένα μικρό χταπόδι 
στον νεροχύτη της κουζίνας. Αποφασίζει 
να το υιοθετήσει.

----------------------------

OMELETTE
Bulgaria / Βουλγαρία fiction 7’
Director / Σκηνοθεσία:  
Nadejda Koseva

There’s a country where 
people every morning wake up 
poorer and poorer. Inflation 
grows by the hour… September 
1996, Sofia, somewhere in 
Europe. 

Υπάρχει μια χώρα όπου οι 
άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί 
φτωχότεροι.

-----------------------



OSIKI
Greece / Ελλάδα fiction 14’
Director / Σκηνοθεσία: Yannis Veslemes /
Γιάννης Βεσλεμές  

How innocent is young Felizol? What is 
the realm that Osiki has appeared from? 
Is Fluffy the best dancer ? does doctor 
know how to drive? Does Alice really 
love him?

Πόσο αθώος είναι ο μικρός Φελιζόλ; 
Από ποιο κόσμο ξεπρόβαλε το τερατόμορφό 
ΟΣΙΚΙ; Χορεύει η Χνουδωτή καλύτερα από 
όλους; Ξέρει ο Ντόκτορ να οδηγεί; Τον 
αγαπάει η Άλις πραγματικά; 

---------------------------- 

LES MIETTES CRUMBS
France / Γαλλία fiction 31’
Director / Σκηνοθεσία: Pierre Pinaud

A worker woman lives in her little 
house, works in a factory, shops in a 
market. One morning, the factory starts 
moving and gets out of the field...

Μία γυναίκα ζει στο μικρό της σπίτι, 
δουλεύει σε εργοστάσιο, ψωνίζει από ένα 
σούπερ μάρκετ. Ένα πρωί, το εργοστάσιο 
αρχίζει να κινείται και φεύγει από το 
χωράφι.

---------------------------- 

POST
Germany / Γερμανία animation 13’
Director / Σκηνοθεσία: Matthias Bruhn, 
Christian Asmussen

Post! is about the power of a single person 
to exert influence on his life and on the 
lives of other people.

Σε ένα μικρό χωριό στο τέλος του κόσμου, 
ένας ταχυδρόμος καίει τα γράμματα που 
λαμβάνει για διανομή και μοιράζει γράμματα 
που γράφει ο ίδιος. 

---------------------------- 
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POI DOGS
USA / ΗΠΑ fiction 12’
Director/Σκηνοθεσία: Joel 
Moffett

Poi Dogs is the story of 
two local Hawaii teenagers 
and their awkward attempts 
at expressing a budding 
romantic interest in each 
other.

Η ιστορία ενός έρωτα 
μεταξύ δυο εφήβων στη 
Χαβάη. θεατρικούς ρόλους, 
χωρίς καμία επιτυχία. 

-----------------------

LES VENTRES
France / Γαλλία animation 17΄
Director / Σκηνοθεσία: 
Philippe Grammaticopoulos

In a very industrialized 
world, where humans only 
eat transgenic food, some 
plates make for surprising 
dishes....

Σε ένα βιομηχανικό κόσμο, 
όπου οι άνθρωποι τρώνε μόνο 
μεταλλαγμένο φαγητό μερικά 
πιάτα γίνονται εντυπωσιακά 
εδέσματα. 

---------------------------- 

MEETING LAURA
Germany / Γερμανία 
experimental 13’
Director / Σκηνοθεσία: 
Felix Stienz

Eight young people talk 
about their lives. It is 
striking that a young 
woman named Laura has a 
special part in all their 
stories.

Οκτώ νέοι άνθρωποι μιλούν 
για τη ζωή τους. Είναι 
περίεργο ότι μια νέα 
γυναίκα, η Λώρα, κατέχει 
ιδιαίτερη θέση στις 
ιστορίες.

------------------------



THE REFEREE
Italy / Ιταλία fiction 15’
Director / Σκηνοθεσία: 
Paolo Zucca

In the hellish mayhem 
of a lowest division 
football match, the 
destinies of two thieves 
cross paths…

Στο εφιαλτικό, καταστροφικό
σκηνικό ενός -δεύτερης 
διαλογής- αγώνα 
ποδοσφαίρου, οι μοίρες
δύο κλεφτών συναντιούνται. 
Πρώτο βραβείο φεστιβάλ 
Δράμας, τιμητικές 
διακρίσεις μοντάζ και 
σχεδιασμού ήχου.

-----------------------

POST IT LOVE
UK / Αγγλία fiction 4’
Director / Σκηνοθεσία: 
Simon Atkinson, Adam 
Townley

Girl meets boy in quirky 
office romance. Two like 
minded souls, ...

Η ιστορία ενός φλέρτ 
μεταξύ συναδέλφων.

-----------------------

FUGATA
Bulgaria / Βουλγαρία 
fiction 10’
Director / Σκηνοθεσία: 
Tsvetelin Yolov

One for all – All 
against one.  

Ένας για όλους - Όλοι 
εναντίον ενός.

----------------------- 
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VASSILIS KARAGIORGOS /
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ  
Greece / Ελλάδα fiction 24’
Director / Σκηνοθεσία: 
Fivos Kontogiannis / 
Φοίβος Κοντογιάννης    

Vassilis lives with his 
family in small mountain 
village.

Σ’ενα μικρό ορεινό χωριό 
στην ελληνική επαρχία, 
ζει ο Βασίλης με την 
οικογένειά του... 

-----------------------

MARTINA Y LA LUNA
Spain / Ισπανία fiction 12’
Director / Σκηνοθεσία: Javier Loarte

Martina dreams of another life, away 
from the bakery where her father has 
kept her trapped ever since she was 
born. Even if that place is the moon.

Η Μαρτίνα ονειρεύεται μία άλλη ζωή, 
μακριά από το φούρνο όπου την κρατούσε 
παγιδευμένη ο πατέρας της από τη στιγμή 
που γεννήθηκε. Ακόμη κι αν το καινούργιο 
μέρος ζωής θα είναι το φεγγάρι. 

---------------------------- 

MATAGALPA
Belgium / Βελγιο fiction 13’
Director/Σκηνοθεσία: 
Bergmans Stephane

Jean-Luc must be the only 
one in his neighbourhood 
who doesn’t know anything 
about Matagalpa...

O Zαν Λυκ μάλλον είναι ο 
μόνος στη γειτονιά που δεν 
έχει ακούσει τη μακρινή 
χώρα Ματαγκαλπά...

-----------------------



FABULOUS DESTINY OF TOMA 
CUZIN
Romania / Ρουμανία 
fiction 11’
Director / Σκηνοθεσία: 
Vlad Trandafir

Toma Cuzin was a true 
adventurer. He liked 
strawberry flavored 
cigars,old fashioned hats 
and his favorite perfume 
was “caractere”

O περιπετειώδης Toma 
Cuzin είχε ιδιαίτερη 
προτίμηση για τα πούρα 
με γεύση φράουλας, τα 
παλιομοδίτικα καπέλα και 
το αγαπημένο του άρωμα 
ήταν το “caractere”. 

-----------------------

DI ME QUE YO
Spain / Ισπανία fiction 15’
Director / Σκηνοθεσία: Mateo Gil

HE and SHE meet exactly at the same time they 
break up with their own couples... Is it possible 
for two strangers to begin a conversation full of 
recriminations, arguing until they get hoarse, and 
passionately reconcile as if they were a couple in 
the end?

Γνωρίζονται την ίδια στιγμή που ο καθένας τους χωρίζει 
από τον/την σύντροφό του. Είναι δυνατόν μεταξύ δύο 
αγνώστων να ξεκινήσει μία συζήτηση γεμάτη κατηγορίες, 
ένας καυγάς μέχρι να βραχνιάσουν και στο τέλος μια 
‘παθιασμένη’ συμφιλίωση σαν να ήταν ζευγάρι; 

---------------------------- 

MONSIEUR COK
France / Γαλλία animation 10’
Director / Σκηνοθεσία: Franck Dion

Mister Cok is the owner of a large bomb factory. 
Looking for efficiency and profit, he decides to replace 
his workers by sophisticated robots. The formers stare 
helplessly at the toil of the robotic labourers. But 
one of the workers does not accept being discarded 
so easily.

Ο Mister Cok είναι ο ιδιοκτήτης ενός μεγάλου 
εργοστασίου βομβών. Αποφασίζει να αντικαταστήσει τους 
εργάτες με ρομπότ.

----------------------------
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TRUE BEAUTY THIS NIGHT
USA / ΗΠΑ fiction 10’
Director / Σκηνοθεσία: 
Peter Besson

Last night, Rhett Somers 
met the love of his life. 
Now all he has to do is 
convince her she’s the 
one. Not an easy feat 
considering how they met. 

Χτες το βράδυ γνώρισε 
τον έρωτα της ζωής του. 
Τώρα το μόνο που έχει 
να κάνει είναι να την 
πείσει ότι αυτή είναι η 
μία και μοναδική. Όχι και 
τόσο απλό επίτευγμα αν 
αναλογιστεί κανείς το πως 
γνωρίστηκαν.

-----------------------

EXARHEIA - CULTURAL SHOCK 
/ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Greece / Ελλάδα 
documentary 12’
Director/Σκηνοθεσία: 
Stamos Dimitropoulos /
Στάμος Δημητρόπουλος    

Riots are going on in 
town, Christmas is 
cancelled - message on a 
wall at Exarheia district
December 2008

Έχουμε εξέγερση,τα 
Χριστούγεννα αναβάλονται-
σύνθημα σε τοίχο στα 
Εξάρχεια Δεκέμβρης 2008

-----------------------

MARINA, THE FISHERMAN’S WIFE
Colombia / Κολομβία fiction 13’
Director / Σκηνοθεσία: Carlos Hernandez

This is the fantastic story of Marina, 
38, a fisherman’s wife in Colombia who 
lives in a humble house besides an 
immense and isolated beach in Chocó. 

Η γυναίκα ενός ψαρα, σε ένα μικρό χωριό 
της Κολομβίας,αποφασίζει να βγει μόνη 
της στα ανοιχτά.

-----------------------



PARTY
Croatia / Κροατία  fiction 15’
Director / Σκηνοθεσία: Dalibor Matanic

«Party» is the story set in a sunny, 
bright summer day in Vukovar. Enjoying 
and living day like that it seams 
almost impossible to believe that 
the brightness and joy can be easily 
interrupted.

Όταν απολαμβάνεις και ζεις μια τόσο 
όμορφη μέρα στο Vukovar, φαίνεται 
σχεδόν αδύνατον να πιστέψεις ότι η 
φωτεινότητα και η χαρά μπορούν να 
διακοπούν.

-----------------------

LEFT RIGHT / ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ  
Greece / Ελλάδα fiction 14’
Director / Σκηνοθεσία: Argiris 
Germanidis / Stavros Raptis / Αργύρης 
Γερμανίδης, Σταύρος Ράπτης 

Two strangers who live in neighboring 
apartments spend a night together.

Δύο άγνωστοι που μένουν σε γειτονικά 
διαμερίσματα περνούν μια νύχτα μαζί. 

---------------------------- 

POINT OF MOUTH
Croatia / Bosnia / Κροατία, Βοσνία animation 10.41’
Director / Σκηνοθεσία: Midhat Ajanovic-Ajan

Point of mouth is an „inner documentary“ about a man 
from Sarajevo, using animated drawings allowing us to 
see images from his life from an ultimately subjective 
point of view. This is a film about reminiscences of a 
time, about growing up in Sarajevo, about never being 
able to leave his hometown no matter how far 
he travels. 

Η ζωή ενός άνδρα στο Σαράγεβο από μια άλλη οπτική 
γωνία. Cedric Prevost  Γαλλία 
Σε ένα πάρκο στο Παρίσι, η Esther και ο Nadir, 
συναντιούνται και μάλλον δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ 
τους. Μάλλον...

-----------------------
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SUCCESS
Holland / Ολλανδία fiction 8’
Director / Σκηνοθεσία: Diederik Ebbinge

Absurd tragicomedy about a man who scores  
a personal success on the day of his death. 

Η ιστορία ενός υπαλλήλου που πετυχαίνει ένα 
θρίαμβο αλλά δεν προλαβαίνει να τον χαρεί! 

---------------------------- 

INSTRUCTIONS/ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Greece / Cyprus/Ελλάδα/Κύπρος 27’
Director / Σκηνοθεσία: Costas Yiallourides
Script / Σενάριο: Andrew Yerlett
      

A new bed that comes in pieces is the 
occasion for a meeting of two very 
different people. A man who lives in an 
invisible squared box and a girl that 
lives in a handmade room in the centre of 
a city. The girl uses her artistic flair 
and imagination to communicate with him.  

Ένα καινούργιο συναρμολογούμενο κρεβάτι 
γίνεται αφορμή για την γνωριμία δύο πολύ 
διαφορετικών ανθρώπων. Ενός άνδρα που 
είναι κλεισμένος σε ένα αόρατο τετράγωνο 
κουτί και μίας κοπέλας που ζει σε ένα 
χειροποίητο δωμάτιο στο κέντρο της πόλης. 
---------------------------- 

THE NEW TENANTS
USA / Denmark / ΗΠΑ / Δανία 20’
Director / Σκηνοθεσία: Joachim Back
Photography / Φωτογραφία: Pawel Edelman
Producer / Παραγωγός: Tivi Magnussen, 
Sam Bisbee

Set amidst the as-yet-unopened boxes 
and hopes for a fresh start of two 
men on what might be the worst moving 
day ever, their new apartment reveals 
its terrifying history in a film that 
is by turns funny, frightening, and 
unexpectedly romantic. 

Εχοντας μόλις μετακομίσει στο καινούργιο 
τους διαμέρισμα, δύο νέοι άνδρες 
ανακαλύπτουν τα μυστικά του με τη 
βοήθεια των περίεργων γειτόνων τους.  
Μία ταινία ταυτόχρονα σατιρική, 
τρομαχτική και αναπάντεχα ρομαντική.

ACADEMY AWARD,won, Oscar, best short film

-----------------------



TRIBUTE & WORKSHOP / ΑΦΙΕΡΩΜΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ



BOB LAX TRIBUTE
Robert  Lax, or Petros for the old 
Patmians, was born in 1915 in Olean, 
New Υorκ, where he died on the 26th of 
September 2000, date of the celebration 
of Saint John the Evangelist. His father 
had a clothing store owner and his mother 
a homemaker.
 He attended Columbia University 
in New York City, where he studied with 
poet and critic Mark Van Doren. After 
wondering around in America and Europe 
he ended up in Greece, where he settled 
between 1963 and 2000, spending most of 
his time on the islands of Kalymnos and 
Patmos. His humble way of living was 
evident by the fact that in Patmos only 
a few knew that he was a poet. He made no 
effort whatsoever to publish his writing, 
nor to establish his name in the world of 
poets, although he is recognised as one of 
the most important English-speaking poets 
of the 20th century.
 In the beginning, his  poetry had 
a more narrative content, while later 
it became minimalist. He also had great 
interest in the visual aspect of the poem 
on the page. He wrote non-stop, both day 
and night. At the same time he lived and 
wandered around, sharing his beautiful 
smile with everyone he met, whether he knew 
them or not. He wrote without correcting 
one word, as he deeply believed it all came 
from God, whom he was searching for his 
entire life.
 He was a compassionate man who 
cared for his next -door neighbour, so life 
never deprived him of love and care from 
the people around him. Laughter, endless 
laughter, accompanied him until almost 
the end of his life.
           On the 22nd of July, we will 
gather together in the Old School Of Chora, 
those who met and knew Bob, and those who 
want to get to know him through others. 
We will hear their stories and his poetry 
will be read in English, Greek, and German. 
Α documentary will also be shown, shot by 
his friends Nicolas Humbert and Werner 
Penzel.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΞ
Λαξ Ρόμπερτ ή Πέτρος για τους παλιούς 
Πατινιούς, γεννήθηκε το 1915 στην 
κωμόπολη Όλειεν της πολιτείας της Νέας 
Υόρκης, όπου και πεθαίνει στις 26 
Σεπτεμβρίου 2000, ημέρα γιορτής του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. O πατέρας του 
διατηρούσε μαγαζί υφασμάτων και η μητέρα 
του κρατούσε το σπιτικό.
 Σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Colum-
bia στην Ν. Υόρκη με καθηγητή τον ποιητή 
και κριτικό Μαρκ Βαν Ντόρεν. Μετά από 
περιπλάνησή του στην Αμερική και Ευρώπη 
καταλήγει στην Ελλάδα, όπου και ζει από 
το 1963 μέχρι το 2000, κυρίως στην Κάλυμνο 
και στη Πάτμο.
 Ο ταπεινός τρόπος που ζει και 
εργάζεται είναι φανερός από το γεγονός ότι 
μόνο λίγοι άνθρωποι στην Πάτμο γνωρίζουν 
ότι είναι ποιητής. Δεν κάνει την παραμικρή 
προσπάθεια για την έκδοση του έργου του 
ή για την καθιέρωσή του στον κόσμο της 
ποίησης. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζεται ως 
ένας από τους σημαντικότερους αγγλόφωνους 
ποιητές του 20ου αιώνα.
 Η ποίησή του είναι αρχικά 
αφηγηματική, ενώ αργότερα ο τρόπος γραφής 
του γίνεται μινιμαλιστικός. Τον ενδιαφέρει 
εξίσου η οπτική διάταξη του ποιήματος 
στο χαρτί. Γράφει ασταμάτητα σ’ όλη του 
την ζωή, μέρα και νύχτα. Ταυτόχρονα ζει 
και κυκλοφορεί μοιράζοντας το χαμόγελό 
του με τον κάθε γνωστό και άγνωστο στο 
διάβα του. Δεν διορθώνει το παραμικρό στα 
γραπτά του, γιατί πιστεύει βαθιά ότι ό,τι 
γράφει προέρχεται από το Θεό, τον οποίο 
και αναζητά σ’ όλη του την ζωή. Ανθρωπος 
συμπονετικός, συμπαραστεκόταν στον διπλανό 
του, κι έτσι η ζωή ποτέ δεν τον άφησε 
στερημένο από την αγάπη και την φροντίδα 
των ανθρώπων γύρω του. Γέλιο, ατελείωτο 
γέλιο τον συνόδευε μέχρι σχεδόν το τέλος 
της ζωής του.            
 Στις 22.07.2010 άνθρωποι που 
γνώρισαν τον Bob προσωπικά και όλοι όσοι 
θέλουν να μάθουν γι αυτόν θα συγκεντρωθούμε 
στο Παλιό Σχολείο της Χώρας. Θ’ ακούσουμε 
τις ιστορίες τους, θα διαβαστούν μερικά 
ποιήματά του στα αγγλικά, ελληνικά και 
γερμανικά, και επίσης θα προβληθεί ένα 
ντοκυμαντέρ γυρισμένο από τους φίλους  
του Nicolas Humbert και Werner Penzel. 
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CROSS MEDIA WORKSHOP by WATERGUN.TV
The ability to understand and work 
through different media is one of the 
most useful tools for any audiovisual 
creator today. This workshop will 
encourage you to explore the possibi-
lities of mixing and playing with 
different sources of material in order 
to convey a story. 
 Our aim is to produce a music 
video from scratch, going through the 
whole process of developing the idea, 
producing and executing it, using 
different materials, such as drawings, 
photographs, digital video, mobile 
phones, etc. We will learn how to 
integrate them, experiment, tweak and, 
more importantly, how to create through 
them meaning and narrative. The final 
video will be screened at the closing 
party of the 1st International Film 
Festival of Patmos (19-25 July 2010).
 The workshop will be held between 
July 20-22 at the Old School in Chora 
and shot in various locations of Patmos. 
It is hosted by Watergun.TV collective. 

WATERGUN. TV: BIO 
Watergun started in 2007 as an audiovisual 
studio based in London, Madrid, New York 
and Los Angeles. As an international 
collective we build on the eclectic background 
of our members to work across all disciplines 
of the moving image and produce music videos, 
short films, animation and motion graphics.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ CROSS MEDIA: Παραγωγή και 
μοντάζ από την ομάδα WATERGUN.TV
Η κατανόηση και η ικανότητα χρήσης 
διαφορετικών εικαστικών μέσων είναι ένα 
από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορεί 
να έχει ένας οπτικοακουστικός δημιουργός. 
Το εργαστήρι αυτό στοχεύει στο να ενθαρ-
ρύνει τον συμμετέχοντα να εξερευνήσει 
τις δυνατότητες μίξης διαφορετικών 
υλικών και μέσων ώστε να αφηγηθεί μια 
ιστορία. 
 Kατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, 
θα δημιουργήσουμε ένα μουσικό βίντεο από 
το μηδέν, ακολουθώντας όλη την διαδικα-
σία ανάπτυξης μίας ιδέας, παραγωγής και 
εκτέλεσής της χρησιμοποιώντας διαφορε-
τικά υλικά, όπως ζωγραφική, φωτογραφίες, 
ψηφιακά βίντεο, κινητό τηλέφωνο κτλ. Θα 
μάθουμε πώς να τα ενσωματώνουμε στο έργο 
μας, να πειραματιζόμαστε πάνω τους και, 
κυρίως, να τα χρησιμοποιούμε ως αφηγη-
ματικά μέσα για την παραγωγή νοήματος. 
Το τελικό βίντεο θα προβληθεί στη Τελετή 
Λήξης του 1ου Διεθνούς Κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ Πάτμου( 19-25 Ιουλίου 2010).
 Το εργαστήρι είναι 
προγραμματισμένο για τις 20- 22 Ιουλίου, 
στο Παλιό Σχολείο στην Χώρα Πάτμου και 
τα γυρίσματα θα γίνουν σε διάφορες τοπο-
θεσίες στο νησί. Υπεύθυνη θα είναι η 
ομάδα εικαστικών Watergun.TV.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ WATERGUN.TV
Η ομάδα Watergun.TV ξεκίνησε το 2007 
ως οπτικοακουστικό στούντιο με βάση το 
Λονδίνο, τη Μαδρίτη, τη Νέα Υόρκη και το 
Λος Άντζελες. Εκμεταλλευόμενη το διεθνές 
και πολυσυλλεκτικό υπόβαθρο των μελών της, 
η Watergun χρησιμοποιεί όλα τα μέσα της 
κινούμενης εικόνας για τη παραγωγή μουσικών 
βίντεο, ταινιών μικρού μήκους, animation και 
κινούμενων γραφικών.





PATMOS
37°20”N 26°34”E.
INHABITANTS: 3,000 approximately.

 Patmos is a religious centre 
that attracts international interest due 
to the Holy Cave of the Revelation and 
the Monastery of St John the Theologian. 
Yet, that’s not all Patmos has to offer. 
It is a beloved travel destination as 
it combines a beautiful landscape and a 
carefully preserved Chora with a touch 
of tourist urbanism.
 Located on the eastern 
borderline of the Aegean Sea, Patmos 
is the northernmost island of the 
Dodecanese. Its interesting landscape 
features low barren hills succeeded by 
small plateaus, while its coastline is 
deeply indended by tens of promontories 
forming countless picturesque bays and 
coves. With a mostly dry climate, the 
island is regularly visited by north 
winds, bathing into sunlight for 3000 
hours throughout the year. Situated at 
a distance of 158 nautical miles from 
the mainland port of Piraeus, it covers 
an area of 34 square kilometres with 
greatest length of about 25 kilometres.
 Arriving in Patmos: Patmos is 
so small it’s a good thing that there 
is no airport, as it would tend to be 
overcrowed and polluted. The most common 
way to get to the island is by sea, 
although it is possible to fly to Kos 
or Leros and then take a flying dolphin 
correspondance for Patmos. For daily 
boat schedules to all islands in Greece 
you can call (+30) 1440 for a recorded 
message in Greek. 

For specific information about timetables 
you can contact the following Ferry 
offices from Piraeus (Athens) to Patmos:
Blue Star Ferries (+30) 210 891 9130
ΑΝΕΚ Lines: (+30) 210 419 7438
Astoria Travel: (+30) 2247031205

ΠΑΤΜΟΣ
ΒΠ 37°20’ 26” ΑΜ 26°32’48” 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 3000 περίπου 

 Η Πάτμος είναι ένα θρησκευτικό 
κέντρο με παγκόσμιο ενδιαφέρον χάρη στο 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Μονή 
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αλλά 
δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένας 
ιδιαίτερος ταξιδιωτικός προορισμός για 
διακοπές διαφορετικές από αυτές που 
προσφέρουν συνήθως τα νησιά του Αιγαίου, 
καθώς συνδυάζει ένα πανέμορφο φυσικό 
περιβάλλον, μία αρχιτεκτονικά μοναδική 
Χώρα και ήπια τουριστική ανάπτυξη.
 H Πάτμος είναι το βορειότερο 
νησί των Δωδεκανήσων. Το τοπίο της 
χαρακτηρίζεται από άγονους λόφους, τους 
οποίους διαδέχονται μικρές πεδιάδες, 
καθώς η δαντελωτή ακτογραμμή είναι 
διαμορφωμένη από δεκάδες προεξοχές που 
σχηματίζουν αμέτρητους γραφικούς κόλπους 
και λιμανάκια. Το νησί έχει κυρίως ξηρό 
κλίμα, αφού συνήθως επικρατεί ο βόρειος 
άνεμος. Παρόλα αυτά, ο ήλιος λούζει το 
νησί για 3000 ώρες το χρόνο. Η Πάτμος 
απέχει από το λιμάνι του Πειραιά 158 
ναυτικά μίλια. Η έκταση του νησιού είναι 
μόλις 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 
μέγιστο μήκος 25 χιλιόμετρα περίπου. 
  Πως να έρθετε: Η Πάτμος είναι 
τόσο μικρή ώστε εάν είχε αεροδρόμιο και 
άρα πολυκοσμία, η ηχορύπανση θα ήταν 
ενοχλητική. Ο συνήθης τρόπος να έρθετε 
στο νησί είναι μέσω θαλάσσης, αν και 
υπάρχει δυνατότητα αεροπορικής πρόσβασης 
στην Κώ ή τη Λέρο και σύνδεσης από κεί 
με δελφίνι για Πάτμο. Στον τηλεφωνικό 
αριθμό 1440 θα βρείτε ηχογραφήμενο 
μήνυμα για τα καθημερινά δρομολόγια των 
πλοίων προς όλα τα ελληνικά νησιά.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στα πρακτορεία πλοίων  στον 
Πειραιά (Αθήνα). 
Blue Star Ferries (+30) 210 891 9130
ΑΝΕΚ Lines: (+30) 210 419 7438
Astoria Travel: (+30) 2247031205
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T +30 211 011 7615 M +30 6944 268833 FILMS@AEGEANSCAPES.COM 

www.aegeanscapes.com





ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΛΟΠΙΣΜΟΥ

TEL & FAX: +30 22470 32117 / MOB: 6972251667

EMAIL: latomikisa@otenet.gr

Χώρα Πάτµου 855 00

Productions Athens
36 Amaroussiou Halandriou Str. 151 25 Athens. Tel.: +30 210 6100 100, Fax.: +30 210 6100 109

www.topcut.tv
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Επισκεφθείτε

την ανανεωμένη μας 

ιστοσελίδα www.ifa.gr

και ανακαλύψτε : 

Τα νέα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Την πολιτιστική επικαιρότητα 

Πληροφορίες για τα μαθήματα

Αποτελέσματα εξετάσεων

Παιδαγωγικό υλικό για τους καθηγητές

Φωτογραφίες και βίντεο

από τις εκδηλώσεις μας…

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ 

Έναρξη μαθημάτων
13 Σεπτεμβρίου 2010 
Οι εγγραφές άρχισαν!
Καμία αύξηση στα δίδακτρα!

Σίνα 31 - 10680 Αθήνα  •  Tηλ.: 210 33 98 600/647  •  ifa@ifa.gr / cours@ifa.gr
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WE ARE ALSO GREATFUL TO:

THESSALONIKI

LESVOS

SAMOS

KASTELLORIZO

CHIOS

HERAKLION*

CRETE

CHAΝΙΑ NEW DESTINATION

16x11,5

b l u e s t a r f e r r i e s . c o m A member of

F O R  I N F O R M A T I O N  A N D  R E S E R V A T I O N S  P L E A S E  C O N T A C T  Y O U R  T R A V E L  A G E N T  O R  B L U E  S T A R  F E R R I E S :
AT H E N S ,  T E L . :  + 3 0  2 1 0  8 9  1 9  8 0 0 ,  T H E S S A L O N I K I ,  T E L . :  + 3 0  2 3 1 0  5 6 0  7 0 0 ,  H E R A K L I O N ,  T E L . :  + 3 0  2 8 1 0  3 4 7  1 8 0

*The PIRAEUS- HERAKLION route is operated by SUPERFAST FERRIES, a member of Attica Group.



Artistic Director 
Steve Krikris

Operations Director
Babis Tsoutsas 

Films & Acquisitions
Anna Wenneker 

Legal Advisor
Makis Mazarakis

Constructions
Tim Timmers

Cultural Center of 
Patmos
Kostas Mathaios
Nomiki Mavrou

Production Coordinator
Maria Kontogianni

Operations Manager
Anna Smaragdi 

Sponsorships
Natalia Papadopoulou
Marco Prinzi

Public Relations
Rodrigo Palazzo 
Tara Londi
Violetta Gyra

Press Office
Daphne Tolis
Eleni Phillipaki 
Vilma Papasavva 

Graphics Designer
Aris Tsoutsas 
Dorothea Tempeli
www.howcanihelp.gr

Cross Media Workshop - 
Making of
Eric Schockmel 
Rafa Pavon

Robert Lax Tribute
Nikos Eliou
Ulf Knaus

Web Developer
Minas Polixronidis - 
Think.gr
Michalis Kapoulatos
Phillipos Kalogiannis

Printing 
Kontorousis Brothers

Banners - Signs
Haralampos Tseperkas - 
Kouros S.A

Set Designer
George Georgiou

Light Designer
Giannis Siorovigas

Municipality of Patmos
Antonis Fegaros

Projectionist - 
Technical advisors
Christos Gartaganis 
Petros Keramidas
Vassilis Vasileiou
Kourtoglou Dimitris

Subtitle projections
Giannis Papadakis

Truss
Giannis Lagogiannis
Babis Verikakis

Production
Alexandros 
Andritsopoulos
Glafkos Smarianakis
Antonis Stavridis
Andrew Panagiotidis
Tamara Discariani

Electrical
Sakis Kostis
Amilios Tantos
Giorgos Mikelis
Mixalis Kamitsis

Civil Engineer
Panagiotis Georgiou 
LABS
Kodak Cinelabs Greece
Accelere

Generator Sponsor
Menelaos Mitilinaios
Vassili Rafail

Catering for crew
Eftihia Grillis

Director of Photography 
IFFP TVC
Stelios Pissas 

Sound designer - Radio 
Spot Producer
Ilias Flammos - Silicon 
Factory

Speaker for Radio Spot
Aris Samoladas

Editor IFFP TVC
Giorgos Mavropsaridis

Music
Tootsie Babes

D.N.A
Lefteris Michelis
Manolis Spinos

3D animation - Post 
Production
Christos Zoumis
Panagiotis Patsiaouras
Nikos Pittas

Photographer
Andreas Smaragdis

Travel Agent
Giannis Kamaratos - 
Astoria travel
Apollon Travel

Bar Manager
Jason Kefalas

Festival Hotels
Lydia Thanasou
Patmos Paradise

Festival Restaurants
Lampi Restaurant
Balkoni Restaurant
Bennetos Restaurant
Cactus Restaurant

SPECIAL THANKS / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
The IFFP team would like to thank the following people for all their help:

James Gianopulos,Alexei Boltho, Maria Birbili, Panos Panopoulos,  Alexandra Alexandraki,
Efi Papoutsi, Vassilis Kostantilieris, Sarandis Giannaros, Michalis Zenelis, Pater
Vartholomaios, Iera Moni Patmou, Rokos Michalis, George Karvelas, Thanasis Karathanos, 
Feelgood Entertainment, Nutopia Entertainment, Filmtrade, Boo productions, AMA Films, 
Jim Goltsis, Alekos Kritikos, Kostas Pittas, Panagiotis Tsiligiannis, Lilly Papagianni, 
Diamantoulis family, Stavros Matheos, Cafe Floral, Capt. Spyros Karalis, Modiano SA, 

Alexandros Adraktas, Nixon Bar, Stavros Mathaiou, Giorgos Theodosiou

Mr Vlasi Tempeli for the embroidery
All the technicians for their help and expertise

All our friends filmmakers who believed in IFFP and contributed with their work
And all the people in Patmos who helped with their time, resources, and spirit 

to make this Festival a memorable event.

See you all next year!

THE TEAM CREDITS / Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ





INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF PATMOS
35 Larnakos & Makedonias Str.,

15669, Papagou, Athens
Tel.: +30 211 012 5520 / +30 211 011 7615

General information: info@iffp.gr
Press office: press@iffp.gr
Public Relations: pr@iffp.gr

Film Submissions: submission@iffp.gr
Facebook: IFFP Group

www.iffp.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Λάρνακος 35 & Μακεδονίας,

15669, Παπάγου, Αθήνα
Τηλ: +30 211 012 5520 / +30 211 011 7615

Γενικές πληροφορίες: info@iffp.gr
Γραφείο τύπου: press@iffp.gr
Δημόσιες σχέσεις: pr@iffp.gr
Συμμετοχές: submission@iffp.gr

www.iffp.gr


