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Tue 21/7 
HORA 

19.00
Festival Opening 
Press Conference

19.30
Photography 
Exhibition
Denia Panagaki
Women of Patmos
Duration 23 - 29 July

20.00 
Wild
Drama - 115’
USA - 2014
Director: Jean-Marc 
Vallée
Language: English
Subtitles: Greek 
Rating: PG-12  

22.15 - 22.45 
Q&A with Cheryl 
Strayed, Author of 
book “Wild: From 
Lost to Found on the 
Pacific Crest Trail” 
upon which film 
Wild is based. 

23.00 
Wild
Drama - 115’
USA - 2014
Director: Jean-Marc 
Vallée
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: PG-12          

Thu 23/7
PATMOS AKTIS 

12.00 - 14.30 
Pitching 
Masterclass 
by A. Darlasi,
screenwriter/ 
T. Boulmetis, 
director/ A. 
Boussiou, producer/
G. Cokinakis, OTE 
Cinema Channels 
& VOD Section 
Manager

18.00 - 19.30
Seminar 
“Documentary 
& The Web” in 
partnership with 
SAE Greece by 
Lefteris Charitos, 
Film Director
 
HORA

20.30
Greetings/Opening 
of IFFP 2015

21.00 
Salt of the Earth  
Documentary - 110’ 
France/Brazil/
Portugal - 2014 
Director: Wim 
Wenders/Juliano 
Ribeiro Salgado 
Language: English/ 
French/Portuguese 
Subtitles: English/ 
Greek 
Rating: PG-13

23.00 - 2.00 
Opening Party 
“Playing with 
Melina” with George 
Mouhtarides/Pepper
Radio & parallel 
screening of
Never on Sunday 
(Remixed) - 97’
Greece/USA - 1960
Director: Jules 
Dassin Language/
Subtitles: English/
Greek  

Fri 24/7
OTE TV
JUNIORS’ FILM DAY 

PATMOS AKTIS

10.00 - 13.00
Stop Motion 
StoryLab for 
children 7-12 years 
old

HORA

18.00 - 20.00 
Kids Film Khumba 
Animation/
Adventure/Family 
85’
South Africa - 2013
Director: Anthony 
Silverston
Language: English 
Subtitles: Greek

20.00 - 20.30 
Screening & Awards 
of films made
during the Stop 
Motion Workshop

20.45
The Family Affair
Documentary - 87’ 
Greece - 2014 
Director: Angeliki
Aristomenopoulou 
Language: Greek 
Subtitles: English 

22.30 - 23.15 
Sundance Channel 
Shorts & Short 
Films A’
A selection of the 
winning shorts of 
Sundance Channel & 
the best IFFP shorts 
Subtitles: English

23.15 
Tetarti 4.45 
Drama/Crime/ 
Thriller - 116’ 
Greece/Germany/ 
Israel - 2014 
Director: Alexis 
Alexiou 
Language: Greek
Subtitles: English 
Rating: R-16

Sat 25/7
PATMOS AKTIS

11.00 - 15.00 
Pitching to Short 
Film Screenplay 
Committee
T. Boulmetis, 
G. Cokinakis, 
A. Boussiou, 
A. Darlasi, S. Krikris

HORA

20.00 - 21.00
Short Films B’
A selection of the 
best IFFP shorts 
Subtitles: English

21.00
The 100 Year Old 
Man Who Climbed 
Out The Window 
And Disappeared
Adventure/Comedy 
114’
Sweden/Russia/UK/
France/Spain - 2013 
Director: Felix 
Herngren Language: 
Swedish/ German/
English/
Spanish/French/
Russian
Subtitles: English/
Greek
Rating: PG-13 

23.10
Far From Men 
Drama - 101’ 
France - 2014 
Director: David 
Oelhoffen 
Language: French/
Arabic/English 
Subtitles: English/
Greek 
Rating: PG-12

Sun 26/7
PATMOS AKTIS

11.00 - 15.00 
Casting Workshop A
by D. McWilliams, 
Casting Director & 
C. Weinstein, Acting 
Coach 
 
18.00 - 19.30 
Casting Masterclass
by D. McWilliams, 
Casting Director

HORA

20.00 
King George’s
Documentary - 80’ 
USA - 2014
Director: Erika 
Frankel 
Language: English 
Subtitles: Greek
   
21.45 
Luz 
Premiere - 15’
Winner of IFFP 
Short
Screenplay 
Competition
2014
Director: Jacqueline
Lentzou 
Language: Greek 
Subtitles: English

22.00
Announcing of 2015
Short Screenplay
Competition Winner 

22.15 
Chinese Mayor
Premiere
Documentary - 89’
China - 2015 
Director: Hao Zhou
Language: China 
Subtitles: Greek/
English

00.00  
Horror at Hora
Treasure Hunt, Party 
& Surprise Film - Find 
the title and win your 
“bloody” drinks… 

Mon 27/7
PATMOS AKTIS

11.00 - 15.00
Casting Workshop B
by D. McWilliams, 
Casting Director 
& C. Weinstein, 
Acting Coach

HORA

19.00 - 20.30 
Polk 
Documentary - 72’ 
Greece - 2014 
Director: Nikos 
Nikolopoulos 
& Vladimiros 
Nikolouzos 
Language: Greek 
Subtitles: English 

20.30
The Many Sad Fates 
of Mr. Toledano 
Premiere
Documentary/Short/
Biography - 28’ 
USA - 2014 
Director: Joshua 
Seftel 
Language: English
Subtitles: Greek

21.10 
Timbuktu
Drama - 97’ 
France/
Mauritania - 2014 
Director: 
Abderrahmane
Sissako 
Language: French/
Arabic/Bambara/ 
English/Songhay 
Subtitles: English/
Greek 
Rating: PG-13

23.10 
Tibetan Warrior
Premiere 
Documentary - 85’ 
Switzerland/India - 
2015 Director: Dodo 
Hunziker Language: 
English
Subtitles: Greek 
Q&A with the 
director

Tue 28/7
PATMOS AKTIS

11.00 - 12.00 
Seminar “How 
To Produce A 
Documentary”
By J.Jack, Producer

12.00 - 13.00 
Seminar “Can 
You Direct a 
Documentary?”
By D. Hunziker, 
Director 

13.00 - 14.00 
Seminar “Legal 
Matters on 
Documentary 
Productions”
By A. Setzer-
Rubruck, Media 
Lawyer 

HORA

19.30  
Plastic Paradise 
Premiere Doc - 57’ 
USA - 2014 
Director: Angela Sun 
Language: English 
Subtitles: Greek 
Q&A with G. 
Notarbartolo di 
Sciara

20.45
Blind Runners
Documentary - 28’ 
France - 2014 
Director: Daphnee
Breytenback 
Language: English/
Amharic/Oromo 
Subtitles: English 
Q&A with director 

21.30
The Archaeologist
Documentary - 90’ 
Greece - 2014 
Director: Kimon 
Tsakiris 
Language: Greek 
Subtitles: English 

23.15
Natural Resistance
Documentary - 85’ 
Italy/France - 2014 
Director: Jonathan
Nossiter 
Language: Italian 
Subtitles: English/
Greek

Wed 29/7
HORA

20.00 
The Strongest Man
Premiere 
Comedy/Drama - 
99’ USA - 2014 
Director: Kenny 
Riches 
Language: English 
Subtitles: Greek 
Rating: PG-15

22.30 
Wild Tales 
Comedy/Thriller - 
122’ Spain/Argentina 
- 2014 
Director: Damián 
Szifrón 
Language: Spanish 
Subtitles: English/
Greek 
Rating: PG-16
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Τρι 21/7
ΧΩΡΑ

19.00
Εναρκτήρια 
Συνέντευξη Τύπου         

19.30 
‘Εκθεση 
Φωτογραφίας 
Ντένια Παναγάκη 
Γυναίκες της 
Πάτµου
∆ιάρκεια 23 - 29 
Ιουλίου

20.00
Wild
∆ράµα - 115’
Ηνωµένες Πολιτείες 
2014
Σκηνοθεσία: 
Jean-Marc Vallee
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά 
Κατάλληλo άνω 
των 12

22.15 - 22.45 
Q&A µε την Cheryl 
Strayed, Συγγραφέα 
του βιβλίου “Wild: 
From Lost to Found 
on the Pacific Crest 
Trail” πάνω στο 
οποίο βασίζεται 
η ταινία Wild. 

23.00
Wild
∆ράµα - 115’ 
Ηνωµένες Πολιτείες 
2014
Σκηνοθεσία: Jean-
Marc Vallee
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά 
Κατάλληλo άνω 
των 12

Πεµ 23/7
 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

12.00 - 14.30 
Pitching Masterclass
Από τους 
Α. ∆αρλάση 
σεναριογράφο/ 
Τ. Μπουλµέτη 
σκηνοθέτη 
Α. Μπουσίου 
παραγωγό 
Γ. Κοκκινάκη προιστ. 
Κιν/κών Καναλιών 
ΟΤΕ TV 

18.00 - 19.30 
Σεµινάριο 
“Documentary 
& The Web” 
σε συνεργασία 
µε την σχολή ΣΑΕ 
Ελλάδος από τον 
Λευτέρη Χαρίτο
Σκηνοθέτη

ΧΩΡΑ

20.30 
Χαιρετισµοί/Έναρξη 
του IFFP 2015

21.00
Το Αλάτι της Γης 
Ντοκιµαντέρ - 110’ 
Γαλλία, Βραζιλία, 
Πορτογαλία - 2014 
Σκηνοθεσία: Wim 
Wenders/Juliano 
Ribeiro Salgado 
Γλώσσα: Αγγλικά/ 
Γαλλικά/
Πορτογαλικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω 
των 13

23.00 - 2.00 
Εναρκτήριο Πάρτυ
“Πειράζοντας 
τη Μελίνα”
µε τον Γιώργο 
Μουχταρίδη-
Pepper Radio 
& Παράλληλη
προβολή του 
Ποτέ την Κυριακή 
(Remixed) - 97’ 
Ελλάδα/Ηνωµένες 
Πολιτείες - 1960 
Σκηνοθεσία: Jules 
Dassin 
Γλώσσα & Υπότιτλοι: 
Αγγλικά & Ελληνικά

Παρ 24/7
 
OTE TV
JUNIORS’ FILM DAY 

ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

10.00 - 13.00
Εργαστήρι Stop 
Motion 
για παιδιά 7-12 ετών

ΧΩΡΑ

18.00 - 20.00 
Παιδική Ταινία 
Κούµπα: Μια ζέβρα 
και µισή
Animation/
Περιπέτεια - 85’ 
Νότια Αφρική - 2013
Σκηνοθέτης: 
Anthony Silverston
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

20.00 - 20.30 
Προβολή & Βραβεία 
των ταινιών του 
Εργαστηρίου
Stop Motion

20.45
Μια Οικογενειακή 
Υπόθεση 
Ντοκιµαντέρ - 87’ 
Ελλάδα - 2014 
Σκηνοθεσία: 
Αγγελική 
Αριστοµενοπούλου 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

22.30 - 23.15
Sundance Channel 
Shorts & Ταινίες 
Μικρού Μήκους Α’ 
Μια επιλογή από 
τις καλύτερες 
µικρού µήκους του 
Sundance Channel 
& του IFFP 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

23.15
Tετάρτη 4:45
∆ράµα/Θρίλερ - 116’
Ελλάδα/Γερµανία/ 
Ισραήλ - 2014 
Σκηνοθεσία: Αλέξης 
Αλεξίου 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλο άνω 
των 16

Σαβ 25/7
 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

11.00 - 15.00 
Pitching Σεναρίων 
Στην Επιτροπή 
Τ. Μπουλµέτης, 
Γ. Κοκκινάκης, 
Α. Μπουσίου, 
Α. ∆αρλάση, 
Σ. Κρικρής   

ΧΩΡΑ

20.00 - 21.00 
Ταινίες Μικρού 
Μήκους Β’ - Μια
επιλογή από τις 
καλύτερες µικρού 
µήκους του IFFP 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

21.00
O Εκατοντάχρονος 
Που Πήδηξε Από 
το Παράθυρο και 
Εξαφανίστηκε  
Περιπέτεια/
Κωµωδία - 114’ 
Σουηδία/Ρωσσία/ 
Ηνωµένο Βασίλειο/
Γαλλία/Ισπανία 
2013 
Σκηνοθεσία: Felix 
Herngren 
Γλώσσα: Σουηδικά/
Γερµανικά/Αγγλικά/
Ισπανικά/Γαλλικά/
Ρώσικα 
Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω 
των 13

23.10
Μακριά Από τους
Ανθρώπους 
∆ράµα - 101’
Γαλλία - 2014 
Σκηνοθεσία: David
Oelhoffen 
Γλώσσα: Γαλλικά/
Αραβικά/Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά/ 
Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω 
των 12

Κυρ 26/7
 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

11.00 - 15.00 
Casting Workshop A
µε την Casting 
Director D. 
McWilliams και 
τον Acting Coach 
Ch. Weinstein

18.00 - 19.30 
Casting Masterclass
Με την Casting 
Director
Debbie McWilliams

ΧΩΡΑ

20.00
King George’s 
Ντοκιµαντέρ - 80’
Ηνωµένες Πολιτείες 
2014 
Σκηνοθεσία: Erika 
Frankel 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά

21.45
Luz 
Πρεµιέρα - 15’ 
Νικητής του 
Σεναρίου Μικρού 
Μήκους 
IFFP 2014 
Σκηνοθεσία: 
J. Lentzou 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

22.00
Ανακοίνωση του 
Νικητή Μικρού 
Μήκους Σεναρίου 
2015 

22.15
Chinese Mayor 
Πρεµιέρα
Ντοκιµαντέρ - 89’ 
Κίνα - 2015
Σκηνοθεσία: Hao 
Zhou 
Γλώσσα: Κινέζικα
Υπότιτλοι: Ελληνικά/ 
Αγγλικά

00.00 
Ταινία Τρόµου 
στη Χώρα 
Κυνήγι Θησαυρού, 
Πάρτυ & Ταινία
‘Εκπληξη - Βρες τον 
τίτλο και κέρδισε 
δωρεάν ποτό.

∆ευ 27/7
 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

11.00 - 15.00 
Casting Workshop B
µε την Casting 
Director D. 
McWilliams και τον 
Acting Coach 
Ch. Weinstein

ΧΩΡΑ

19.00 - 20.30 
Πολκ 
Βιογραφική ταινία - 
72’ Ελλάδα - 2014 
Σκηνοθεσία: Νίκος 
Νικολόπουλος 
& Βλαδίµηρος 
Νικολούζος 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

20.30
The Many Sad Fates 
of Mr. Toledano 
Πρεµιέρα 
Ντοκιµαντέρ 
Μικρού Μήκους - 28’ 
Ηνωµένες Πολιτείες 
2014 
Σκηνοθεσία: Joshua 
Seftel 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά

21.10
Timbuktu
∆ράµα - 97’
Γαλλία/Μαυριτανία  
2014
Σκηνοθεσία: 
Abderrahmane 
Sissako
Γλώσσα: Γαλλικά/ 
Αραβικά/Bambara/ 
Αγγλικά/Songhay
Yπότιτλοι: Aγγλικά/ 
Ελληνικά
Κατάλληλο άνω 
των 13

23.10
Tibetan Warrior
Πρεµιέρα - 85’ 
Ελβετία/Ινδία - 2015 
Σκηνοθεσία: Dodo 
Hunziker 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιλοι: Ελληνικά 
Q&A µε τον 
σκηνοθέτη

Τρι 28/7
 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

11.00 - 12.00
Σεµινάριο 
“Παραγωγή 
Ντοκιµαντέρ”
µε τον παραγωγό 
J. Jack

12.00 - 13.00 
Σεµινάριο “Μπορείς 
Να Σκηνοθετήσεις
 Ένα Ντοκιµαντέρ;”
Με τον σκηνοθέτη 
D. Hunziker

13.00 - 14.00
Σεµινάριο “Νοµικά
Ζητήµατα Στην 
Παραγωγή
Ντοκιµαντέρ”
µε τον Νοµικό 
Σύµβουλο A. Setzer-
Rubruck

ΧΩΡΑ

19.30
Plastic Paradise 
Πρεµιέρα 
Ντοκιµαντέρ - 57’ 
Ην. Πολιτείες - 2014 
Σκηνοθεσία: A. Sun 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά 
Q&A µε τον 
G. Notarbartolo 
Di Sciara

20.45
Blind Runners 
Ντοκιµαντέρ - 28’ 
Γαλλία - 2014 
Σκηνοθεσία: Daphne 
Breytenback 
Γλώσσα: Αγγλικά/ 
Amharic/Oromo 
Υπότιτλοι: Αγγλικά  
Q&A µε τον 
σκηνοθέτη

21.30
Η Αρχαιολόγος 
Ντοκιµαντέρ - 90’ 
Ελλάδα - 2014 
Σκηνοθεσία: 
Κ. Τσακίρης 
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά

23.15
Natural Resistance
Ντοκιµαντέρ - 85’ 
Ιταλία/Γαλλία - 2014 
Σκηνοθεσία: 
J. Nossiter 
Γλώσσα: Ιταλικά 
Υπότιτλοι: Αγ/ Ελ

Τετ 29/7
 
ΧΩΡΑ

20.00
Strongest Man
Πρεµιέρα Κωµωδία 
∆ράµα - 99’ 
Ηνωµένες Πολιτείες 
2014
Σκηνοθεσία: Kenny 
Riches 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλο άνω 
των 15

22.30 
Ιστορίες για 
Αγρίους 
Κωµωδία/Θρίλερ 
122’ 
Ισπανία/Αργεντινή 
2014 
Σκηνοθεσία: 
Damián Szifrón 
Γλώσσα: Ισπανικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά

Catalogue_2015_final.indd   5 17/7/15   1:25 μ.μ.



06

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

Adventure/Biography/Drama • 115’ • USA • 2014

Director: Jean-Marc Vallée
Distribution: ODEON 
Language: English
Subtitles: Greek
PG-12

Driven to the edge by the loss of her beloved 
mother (Laura Dern), the dissolution of her marriage 
and a headlong dive into self-destructive behavior, 
Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) makes a 
decision to halt her downward spiral and put her life 
back together again. With no outdoors experience, 
a heavy backpack and little else to go on but her 
own will, Cheryl sets out alone to hike the Pacific 
Crest Trail -- one of the country’s longest and 
toughest through-trails.

• In collaboration with Good World Journeys
 Presence of the writer

Περιπέτεια/Βιογραφία/∆ράµα • 115’ 
Ηνωµένες Πολιτείες • 2014

Σκηνοθεσία: Jean-Marc Vallée
∆ιανοµή: ODEON
Γλώσσα: Αγγλικά
Yπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλο άνω των 12

Ζώντας απερίσκεπτα για χρόνια, και στοιχειωµένη 
από τις αναµνήσεις της µητέρας της Μπόµπι 
(Λόρα Ντερν), η Σέριλ (Ουίδερσπουν) παίρνει µια 
παράτολµη απόφαση: να ξεκινήσει πεζοπορία κατά 
µήκος του  µονοπατιού της κορυφογραµµής του 
Ειρηνικού Ωκεανού, µέσα στην άγρια φύση της 
Αµερικής. Χωρίς να έχει απολύτως καµία εµπειρία 
ξεκινά να περπατήσει πάνω από χίλια µίλια µόνη της 
- κατόρθωµα που γίνεται ένα αξιοσηµείωτο ταξίδι 
αυτογνωσίας και λύτρωσης που την δυναµώνει και, 
τελικά, την θεραπεύει.

• Σε συνεργασία µε την Good World Journeys 
 Παρουσία της Συγγραφέως

Wild Wild 
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Salt of the Earth Το Αλάτι της Γης
Documentary • 110’ • France/Brazil/Italy • 2014

Director: Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders 
Distribution: Filmtrade
Language: French/Portuguese/English
Subtitles: Greek
PG-13 

For the last 40 years, photographer Sebastião 
Salgado has been travelling through the continents, 
in the footsteps of an ever-changing humanity. 
He has witnessed some of the major events of our 
recent history; international conflicts, starvation and 
exodus. He now embarks on a discovery of pristine 
territories, wild fauna and flora, and of grandiose 
landscapes as part of a huge photographic project 
which is a tribute to the planet’s beauty.
Sebastião Salgado’s life and work are revealed to 
us by his son, Juliano, who went with him during 
his last travels, and by fellow photographer Wim 
Wenders.

Ντοκιµαντέρ • 110’ • Γαλλία/Βραζιλία/Ιταλία • 2014
 
Σκηνοθεσία: Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders 
∆ιανοµή: Filmtrade
Γλώσσα: Γαλλικά/Πορτογαλικά/Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλο άνω των 13

Τα τελευταία 40 χρόνια, ο φωτογράφος Sebastião 
Salgado ταξίδευε σε όλες τις ηπείρους, στα χνάρια 
µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης ανθρωπότητας. 
Έχει δει µερικά από τα σηµαντικότερα γεγονότα 
της πρόσφατης ιστορίας µας; διεθνείς 
συγκρούσεις, πείνα και διωγµούς. Τώρα, ξεκινά 
ένα τεράστιο φωτογραφικό έργο, φόρο τιµής στην 
οµορφιά του πλανήτη, ανακαλύπτωντας την άγρια 
πανίδα και χλωρίδα, τα παρθένα εδάφη καθώς και 
µεγαλοπρεπή τοπία της γης. Η  ζωή και το έργο 
του Sebastião Salgado µας αποκαλύπτεται  από 
τον  γιο  του, Juliano, ο οποίος τον ακολούθησε στα  
τελευταία ταξίδια του, και από τον Βιµ Βέντερς.
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Khumba
Αnimation/Adventure/Family • 85’ • South Africa
2013
Director: Anthony Silverston
Distribution: Feelgood
Language: English
Subtitles: Greek

Khumba has the misfortune to be born with half 
his stripes. Rejected by his superstitious herd, he 
embarks on a daring quest in order to earn his 
stripes. In this journey, Khumba will be accompanied 
by a sassy antelope and a fancy ostrich, and he will 
meet a bunch of other eccentric characters. The real 
challenge will come when a wild leopard will step on 
his way. 

Κούµπα: 
Μια ζέβρα και µισή
Animation/Περιπέτεια • 85’ • Νότια Αφρική • 2013
Σκηνοθεσία: Anthony Silverston
∆ιανοµή: Feelgood
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ο Κούµπα είχε την ατυχία να γεννηθεί µε τις µισές 
του ραβδώσεις. Η νεαρή ζέβρα δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να φύγει, για να βρει τον θρυλικό 
νερόλακκο, όπου οι πρώτες ζέβρες απόκτησαν 
τις ρίγες τους. Στο ταξίδι του αυτό, ο Κούµπα θα 
έχει για συνοδοιπόρους µια θρασύτατη αντιλόπη 
και µία φανταχτερή στρουθοκάµηλο, ενώ θα 
γνωρίσει ένα σωρό εκκεντρικούς χαρακτήρες. Η 
πραγµατική πρόκληση θα έρθει, όταν στον δρόµο 
του εµφανιστεί µια άγρια λεοπάρδαλη.
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Wednesday  04:45 Τετάρτη 04:45
Crime/Thriller • 116’ • Greece/Germany/Israel • 2015

Director: Alexis Alexiou
Distribution: Feelgood
Language: Greek/German/Romanian
Subtitles: English/Greek
PG-16

Athens, Winter 2010. Stelios Dimitrakopoulos has 
32 hours before he loses everything. From the jazz 
bar, which with difficulty he still keeps running, to 
his own family. The Romanian gangster, who lent 
him money, wants to be paid immediately. Forced 
to carry out illegal errands by his ex-friend and 
mediator, his wife begins to consider abandoning 
him as the situation begins spiralling dangerously 
out of control. Meanwhile, Christmas is around the 
corner and the tree at Stelios’s house needs to be 
decorated. 

• Presence of the Director and the Producer

Αστυνοµικό Θρίλερ • 116’ • Ελλάδα/Γερµανία/ 
Ισραήλ • 2015 

Σκηνοθεσία: Αλέξης Αλεξίου 
∆ιανοµή: Feelgood  
Γλώσσα: Ελληνικά/Γερµανικά/Ρουµάνικα
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω των 16

Αθήνα, Χειµώνας 2010. Ο Στέλιος ∆ηµητρακόπουλος 
έχει 32 ώρες πριν χάσει τα πάντα. Από το τζαζ 
µπαρ που µε πολύ κόπο διατηρεί σε λειτουργία 
εδώ και χρόνια, µέχρι την ίδια του την οικογένεια. 
Ο Ρουµάνος γκάνγκστερ που του έχει δανείσει 
χρήµατα, απαιτεί να εξοφληθεί το χρέος του άµεσα. 
Ο µεσολαβητής και πρώην φίλος του Στέλιου, τον 
υποχρεώνει σε διάφορα παράνοµα θελήµατα. 
Η σύζυγός του σκέφτεται σοβαρά να τον 
εγκαταλείψει και ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού 
κέντρου, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, σηκώνει 
επιτέλους το ανάστηµά του. Τα Χριστούγεννα 
πλησιάζουν, ο χρόνος τρέχει, και το έλατο στο σπίτι 
του Στέλιου πρέπει να στολιστεί.

• Παρουσία του Σκηνοθέτη και του Παραγωγού

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
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Comedy • 114’ • Sweden/Russia/UK/France/ 
Spain • 2013

Director: Felix Herngren
Distribution: Spentzos films
Language: Swedish/German/English/French/ 
Spanish/Russian
Subtitles: English/Greek
PG-17

After a long and exciting life, Alan Carlson is in a 
nursing home, believing that it is his last stop. The 
only problem is that he is still healthy, and his days 
are boring. As he approaches his 100th birthday, he 
decides to escape from this boring life.
He jumps from a window and begins a hilarious 
and unexpected journey that includes criminals, 
murderers, a suitcase full of money, an elephant 
and an incompetent policeman. For anyone else, it 
would be the journey of a lifetime, but for Alan its 
just routine.

Κωµωδία • 114’ • Σουηδία/Ρωσία/Αγγλία/Γαλλία/ 
Ισπανία • 2013

Σκηνοθεσία: Felix Herngren
∆ιανοµή: Spentzos films 
Γλώσσα: Σουηδικά/Γερµανικά/Αγγλικά/Γαλλικά/ 
Ισπανικά/Ρώσικα
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλο άνω των 17

Έπειτα από µια µακρά και συναρπαστική ζωή, 
ο Άλαν Κάρλσον βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας, 
θεωρώντας ότι είναι η τελευταία του στάση. 
Το µόνο του πρόβληµα είναι ότι είναι ακόµα υγιής, 
και οι µέρες του είναι ανιαρές. Καθώς πλησιάζουν 
τα εκατοστά του γενέθλια, αποφασίζει να 
αποδράσει από τη βαρετή αυτή ζωή.  Πηδάει από 
ένα παράθυρο και ξεκινάει ένα ξεκαρδιστικό και 
αναπάντεχο ταξίδι, που περιλαµβάνει εγκληµατίες, 
δολοφόνους, µια βαλίτσα γεµάτη χρήµατα, έναν 
ελέφαντα και έναν ανίκανο αστυνοµικό.  
Για οποιονδήποτε άλλον, θα ήταν το ταξίδι της 
ζωής του, αλλά για τον Άλαν είναι απλά ρουτίνα. 

The 100 Year Old Man 
Who Climbed Out 
the Window and 
Disappeared

Ο Εκατοντάχρονος 
που Πήδηξε από 
το Παράθυρο και 
Εξαφανίστηκε
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Far From Men Μακριά από τους 
ανθρώπουςDrama • 101’ • France • 2014

Director: David Oelhoffen
Distribution: One from the Heart
Language: French/Arabic/English
Subtitles: English/Greek
PG-12

Algeria, 1954. While rebellion rumbles in the valley, 
two very different men are thrown together by a 
world in turmoil, and forced to flee across the Atlas 
Mountains. In the midst of an icy winter, Daru (Viggo 
Mortensen), the reclusive teacher, is ordered to 
escort Mohamed (Reda Kateb), a villager accused of 
murder, to the nearest prison. Pursued by horsemen 
seeking summary justice, and by vengeful settlers, 
the two men decide to confront the unknown. 
Together they fight to gain their freedom.

∆ράµα • 101’ • Γαλλία • 2014 

Σκηνοθεσία: David Oelhoffen 
∆ιανοµή: One from the Heart 
Γλώσσα: Γαλλικά/Αραβικά/Αγγλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω των 12

Το 1954, σε ένα αποµονωµένο χωριό της 
Αλγερίας, ένας Γάλλος δάσκαλος αναλαµβάνει 
να συνοδεύσει έναν ντόπιο, ο οποίος κατηγορείται 
για φόνο, ως την κοντινή πόλη για να δικαστεί.  
Ενώ βρίσκονται υπό καταδίωξη, οι δύο άντρες 
αποφασίζουν να αντιµετωπίσουν το άγνωστο. Μαζί 
µάχονται για να κερδίσουν την ελευθερία τους.

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
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Horror at Hora
For the first time, IFFP is putting together 
an evening dedicated to mystery and horror. 
Participants for the night will begin by going on a 
treasure hunt around Hora looking for clues that 
lead to the title of the surprise horror film. Speak 
easy at the entrance of the Hora cinema with your 
guess of the title, and if whispered correctly, you’ll 
find a treat inside waiting for you. Your first of six 
clues will come at the Old School of Hora after 
the premier of Chinese Mayor. The hunt begins at 
24:00, and the film will begin at 00:30. This edition 
of IFFP is a free screening, open to all those brave 
cinephiles who dare to join us.

Ταινία τρόµου 
στη Χώρα
Για πρώτη φορά, το IFFP σχεδιάζει µια βραδιά 
αφιερωµένη στο µυστήριο και τον τρόµο. Οι 
συµµετέχοντες θα ξεκινήσουν τη βραδιά µε 
ένα κυνήγι θυσαυρού στα σοκάκια της Χώρας 
ψάχνοντας τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν 
στον τίτλο της ταινίας. Ψιθυρίστε προσεκτικά στην 
είσοδο τον τίτλο που µαντεύετε ως σωστό, εάν 
µαντέψετε σωστά, θα βραβευτείτε µε ένα κέρασµα 
έκπληξη. Το πρώτο από τα έξι στοιχεία θα δοθεί στη 
πρεµιέρα του Chinese Mayor στο Παλαιό Σχολείο 
της Χώρας. Το κυνήγι ξεκινά στις 24.00 και η 
προβολή της ταινίας στις 00.30.  Η συγκεκριµένη 
προβολή θα έχει ελεύθερη είσοδο για όλους τους 
θαρραλέους σινεφίλ που θα τόλµησουν να πάρουν 
µέρος.

HORROR
AT HORA!
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Polk Πολκ
Drama • 72’ • Greece • 2014

Director: Nikos Nikolopoulos & Vladimiros 
Nikolouzos
Language: Greek
Subtitles: English
PG-16

1948, Thessaloniki, Greece. The American journalist 
G.W. Polk, working for CBS, walks into a restaurant. 
During his meal he discovers that he has already 
been murdered. A journey through the reflections 
of time and memory begins. The movie refers to 
the historical assassination of American journalist 
George Washington Polk, during the Greek civil war.

• Presence of the Director Nikos Nikolopoulos

∆ράµα • 72’ • Ελλάδα • 2014

Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολόπουλος & Βλαδίµηρος 
Νικολούζος
Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλο άνω των 16

1948, Θεσσαλονίκη. Ο Αµερικανός δηµοσιογράφος 
Τζωρτζ Ουάσινγκτον Πολκ που εργάζεται για το 
CBS µπαίνει σ’ ένα εστιατόριο. Κατά τη διάρκεια 
του γεύµατος, ανακαλύπτει πως είναι ήδη 
δολοφονηµένος. Ένα ταξίδι µέσα από τους 
αντικατοπτρισµούς του χρόνου και της µνήµης 
ξεκινάει. Η ταινία αναφέρεται στην ιστορικής 
σηµασίας δολοφονία του Αµερικανού 
δηµοσιογράφου Τζωρτζ Ουάσινγκτον Πολκ 
κατά την διάρκεια του Ελληνικού Εµφυλίου. 

• Παρουσία του Σκηνοθέτη Νίκου Νικολόπουλου

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
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Drama • 97’ • France/Mauritania • 2014 

Director: Abderrahmane Sissako
Language: French/Arabic/English
Subtitles: English/Greek
PG-13

Not far from Timbuktu, now ruled by the religious 
fundamentalists, Kidane lives peacefully in the 
dunes with his wife Satima, his daughter Toya, 
and Issan, their twelve-year-old shepherd. In town, 
the people suffer, powerless, from the regime 
of terror imposed by the Jihadists determined 
to control their faith. Music, laughter, cigarettes, 
even soccer have been banned. The women have 
become shadows but resist with dignity. Every 
day, the new improvised courts issue tragic and 
absurd sentences. Kidane and his family are being 
spared the chaos that prevails in Timbuktu. But 
their destiny changes when Kidane accidentally kills 
Amadou, the fisherman who slaughtered «GPS», his 
beloved cow. He now has to face the new laws of the 
foreign occupants.

∆ράµα • 97’ • Γαλλία/Μαυριτανία • 2014 

Σκηνοθεσία: Abderrahmane Sissako 
∆ιανοµή: Weirdwave 
Γλώσσα: Γαλλικά/Αραβικά/Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά 
Κατάλληλο άνω των 13

Ο Κιντάνη, ζει ειρηνικά στους αµµόλοφους λίγο 
έξω από το Τιµπουκτού µε την οικογένειά του. 
Στην πόλη οι άνθρωποι υποφέρουν κάτω από ένα 
καθεστώς τρόµου που έχει υποβληθεί από τους 
Τζιχαντζιστές. Η µουσική, το γέλιο, τα τσιγάρα 
ακόµα και το ποδόσφαιρο έχουν απαγορευτεί. 
Οι γυναίκες έχουν γίνει πια σαν σκιές αλλά 
αντιστέκονται µε αξιοπρέπεια. Κάθε µέρα τα νέα 
αυτοσχέδια δικαστήρια επιβάλλουν τραγικές και 
παράλογες ποινές. Ο Κιντάνη και η οικογένειά 
του έχουν γλιτώσει το χάος που επικρατεί στο 
Τιµπουκτού. Αλλά η µοίρα τους αλλάζει όταν ο 
Κιντάνη σκοτώνει καταλάθος τον Αµάντου, τον 
ψαρά που έσφαξε την αγαπηµένη του αγελάδα, 
την “GPS”. Τώρα πρέπει να αντιµετωπίσει τους 
νέους νόµους των ξένων κατακτητών.

Timbuktu Τimbuktu
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The Strongest Man The Strongest Man
Comedy • 98’ • USA • 2015

Director: Kenny Riches
Distribution: Sundance Channel
Language: English/Spanish
Subtitles: English/Greek
PG-15

The Strongest Man is a Miami-centric comedy 
about an anxiety-ridden Cuban man named Beef, 
who fancies himself the strongest man in the 
world. Beef’s best friend is a Korean man named 
Conan, who seeks acceptance from his parents 
and successful older brother. Together in a quest 
to recover Beef’s most beloved possession, a solid 
gold BMX bicycle, both find and lose so much more.

Κωµωδία • 98’ • Η.Π.Α • 2015

Σκηνοθεσία: Kenny Riches
∆ιανοµή: Sundance Channel
Γλώσσα: Αγγλικά/Ισπανικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλο άνω των 15

To The Strongest Man είναι µια κωµωδία για έναν 
αγχώδη Κουβανό άντρα ο οποίος φαντάζεται 
τον εαυτό του ως τον πιο δυνατό άνθρωπο στον 
κόσµο. Στην προσπάθειά του να πάρει πίσω το 
πολυτιµότερο αντικείµενο που έχει στην κατοχή 
του, ένα κλεµµένο ποδήλατο, τελικά βρίσκει και 
χάνει πολλά περισσότερα.
 

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
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Comedy • 122’ • Argentina/Spain • 2014

Director: Damián Szifron
Distribution: Spentzos films
Language: Spanish
Subtitles: English/Greek
PG-16

Inequality, injustice, and the demands of the world 
we live in are causing anxiety and depression to 
many people. Occasionally, some of them erupt. 
This is a film about these people. The characters of 
Wild Tales pass the thin boundary that separates 
civilization from barbarism. The betrayal of a lover, 
the oppressed flashback to the past, even the 
frustration of a driver can lead to insanity and the 
guilty pleasure of losing control.

Μαύρη Κωµωδία • 122’ • Αργεντινή/Ισπανία • 2014

Σκηνοθεσία: Damián Szifron
∆ιανοµή: Spentzos films
Γλώσσα: Ισπανικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλο άνω των 16

Η ανισότητα, η αδικία, οι απαιτήσεις του κόσµου 
που ζούµε προκαλούν άγχος και κατάθλιψη σε 
πολλούς ανθρώπους. Ενίοτε, κάποιοι από αυτούς 
ξεσπούν. Αυτή είναι µια ταινία για αυτούς τους 
ανθρώπους. Οι χαρακτήρες του “Ιστορίες Για 
Αγρίους”, περνούν το λεπτό όριο που διαχωρίζει 
τον πολιτισµό από τη βαρβαρότητα. Η προδοσία 
ενός εραστή, η αναδροµή στο καταπιεσµένο 
παρελθόν, ακόµη κι ο εκνευρισµός ενός οδηγού, 
µπορούν να οδηγήσουν στην παραφροσύνη και 
την ένοχη απόλαυση του να χάνεις τον έλεγχο.

Wild Tales Ιστορίες για Αγρίους
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A Family Affair Μια Οικογενειακή 
ΥπόθεσηDocumentary • 82’ • Australia/Greece • 2015

Director: Aggeliki Aristomenopoulou
Distribution: Anemon Productions
Language: Greek
Subtitles: English/Greek

From the legendary Antonis Xylouris - widely 
known as Psarantonis - to his son, the famous lute 
player and singer George Xylouris - nicknamed 
Psarogiorgis - and his three children Nikos, Antonis 
and Apollonia studying in Australia, the film follows 
Greece’s most famous musical clan, to discover the 
electrifying power of their music and the sacred ties 
that hold the family together.

Ντοκιµαντέρ • 82’ • Αυστραλία/Ελλάδα • 2015
 
Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστοµενοπούλου  
∆ιανοµή: Anemon Productions
Γλώσσα: Ελληνικά  
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά 

Με κεντρικούς χαρακτήρες τον Ψαρογιώργη 
(Γιώργη Ξυλούρη), τα τρία παιδιά του που 
σπουδάζουν στη Μελβούρνη, και τον πατέρα του, 
Ψαραντώνη, η ταινία ακολουθεί την οικογένεια 
µέσα από επαγγελµατικές προκλήσεις και 
δύσκολες προσωπικές αποφάσεις, και καταγράφει 
τη ζωή τους για διάστηµα δύο ετών.

DOCUMENTARIES / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
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King Georges
Documentary • 80’ • USA • 2015

Director: Erika Frankel
Language: English
Subtitles: Greek

Fiery French chef Georges Perrier is on a crusade 
to keep his 40-year-old, internationally renowned 
restaurant, Le Bec-Fin in Philadelphia, relevant. 
Times have changed and the culinary world is 
full of new stars and shifting tastes. Perrier’s 
contemporaries - at Lutece, La Cote Basque, 
L’Orangerie - are gone and he is the last man 
standing of his generation. But how long can he 
reign? More than just a documentary about food, 
King Georges is a touching story about passion, 
ageing and art.

King Georges
Ντοκιµαντέρ • 80’ • HΠΑ • 2015 

Σκηνοθεσία: Erika Frankel 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά 

Ο Γάλλος σεφ Τζόρζ Περιέρ ξεκινά µια εκστρατεία 
µε σκοπό να κρατήσει το διεθνούς φήµης 
σαραντάχρονο εστιατόριο του Le Bec-Fin στη 
Φιλαδέλφεια, στη µόδα. Οι καιροί έχουν αλλάξει 
και ο κόσµος της µαγειρικής είναι γεµάτος από 
νέα αστέρια και νέα γούστα. Οι σύγχρονοι του 
Perrier- στα Lutece, La Cote Basque, L’Orangerie - 
έχουν εξαφανιστεί και αυτός είναι ο τελευταίος της 
γενιάς του. Αλλά για πόσο καιρό ακόµα µπορεί να 
παραµείνει στην κορυφή;

The Chinese Mayor 
Documentary • 89’ • China • 2015

Director: Hao Zhou
Language: Chinese
Subtitles: English/Greek

Change is afoot in Datong. Controversial Communist 
Party Mayor Geng Yanbo is pulling down one of 
the world’s dirtiest cities to recreate its glorious 
past. The plan is radical and China’s ruling elites 
are watching him closely. But in a system where 
officials often do best by doing nothing, why is 
Geng carrying out such a controversial plan in the 
spotlight? In a rare and intimate encounter, The 
Chinese Mayor looks through the eyes of those 
ruling in China’s greatest era of change, to reflect a 
giant country with such dilemma and complications 
that are beyond simple black-and-white image on 
the news streams.

The Chinese Mayor
Ντοκιµαντέρ • 89’ • Κίνα • 2015

Σκηνοθεσία: Hao Zhou
Γλώσσα: Κινέζικα
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά

Το «Ντατόνγκ» ακολουθεί τη ζωή και το έργο ενός 
αµφιλεγόµενου Κινέζου Κοµµουνιστή ∆ηµάρχου, 
του Geng Yanbo και εξιστορεί πώς αποφάσισε την 
ριζική µεταρρύθµιση για τη κατεδάφιση 140.000 
νοικοκυριών και την µεταφορά µισού εκατοµµύριου 
ανθρώπων, για να δώσουν τη θέση τους στην 
αποκατάσταση των λειψάνων αρχαίων τειχών 
προκειµένου να υιοθετηθεί µια καθαρή οικονοµική 
ανάπτυξη από τον τουρισµό και τον πολιτισµό, η 
οποία πιστεύει ότι θα κάνει καλό στον πολίτη της 
πόλης Ντατόνγκ σε µακροπρόθεσµη βάση.
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The Many Sad Fates of 
Mr. Toledano
Documentary • 28’ • USA • 2015

Director: Joshua Seftel, Language: English
Subtitles: Greek

In his latest project, photographer Phil Toledano has 
become obsessed with his own future. Filmmaker 
Joshua Seftel follows as Toledano uses DNA tests, 
fortune tellers, and a prosthetic makeup artist to 
envision the many dark possibilities that might await 
him, including obesity, desolation, stroke, isolation, 
suicide, and violent death. Over the course of three 
years, Toledano becomes dozens of characters 
and captures these bleak possibilities in a series 
of haunting photographs. Meanwhile, his wife and 
daughter sit on the sidelines, worried that this 
project will leave Toledano unable to ever imagine 
a positive future. While on this journey, Toledano’s 
obsession alters him and his family forever.

The Μany Sad Fates of 
Mr. Toledano
Ντοκιµαντέρ • 28’ • HΠΑ • 2015
 
Σκηνοθεσία: Joshua Seftel, Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά 

Στο τελευταίο του έργο, ο φωτογράφος Phil 
Toledano έχει εµµονή µε το ίδιο του το µέλλον. Ο 
σκηνοθέτης Joshua Seftel ακολουθεί τον Toledano 
ο οποίος χρησιµοποιεί τεστ DNA, χαρτορίχτρες, και 
µια ειδικό προσθετικού µακιγιάζ για να οραµατι-
στεί τις πολλές σκοτεινές πιθανότητες που µπορεί 
να τον περιµένουν, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν 
την παχυσαρκία, την εγκατάλειψη, ένα εγκεφαλικό 
επεισόδιο, την αποµόνωση, την αυτοκτονία, και το 
βίαιο θάνατο. Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων, 
ο Toledano µετατρέπεται σε δεκάδες χαρακτήρες 
και φωτογραφίζει αυτές τις ζοφερές πιθανότητες 
σε µια σειρά από τροµακτικές φωτογραφίες. Εν τω 
µεταξύ, η σύζυγος και η κόρη του βρίσκονται στο 
περιθώριο, και ανησυχούν ότι αυτό το σχέδιο θα 
αφήσει τον Toledano να µην µπορεί να φανταστεί 
ποτέ ένα θετικό µέλλον.

Tibetan Warrior
Documentary • 84’ • Switzerland/India • 2015

Director: Dodo Hunziker, Language: English
Subtitles: Greek, PG-13

The true story of one man’s fight for freedom.
For more than 60 years Tibetans have been fighting 
Chinese oppression. But their non-violent struggle 
appears to be in vain. Now, as a new form of 
peaceful protest, Tibetans are setting themselves 
on fire. Loten Namling – an exiled Tibetan and 
musician living in Switzerland – is deeply disturbed 
by such self-destructive action. So he sets off from 
Europe to India, on a one-man mission to meet top 
politicians, experts and young radicals. He himself 
becomes increasingly radical and is on the verge of 
violent protest. Finally he ends up at The Office of 
the Dalai Lama in India to seek the advice from the 
exiled Tibetan leader. 

• Presence of the Director and the Producer

Tibetan Warrior
Ντοκιµαντέρ • 84’ • Ελβετία / Ινδία • 2015
 
Σκηνοθεσία: Dodo Hunziker, Γλώσσα: Αγγλικά 
Υπότιτλοι: Ελληνικά, Κατάλληλο για άνω των 13

Η αληθινή ιστορία ενός µαχητή της ελευθερίας.
Για περισσότερα από 60 χρόνια οι Θιβετιανοί έχουν 
αγωνιστεί ενάντια στην κινεζική καταπίεση. Αλλά 
ο µη βίαιος αγώνας τους φαίνεται να είναι µάταιος. 
Τώρα, σαν µια νέα µορφή ειρηνικής διαµαρτυρίας, 
οι Θιβετιανοί βάζουν οι ίδιοι στους εαυτούς τους 
φωτιά. Ο Loten Namling ένας εξόριστος Θιβετιανός 
µουσικός που ζει στην Ελβετία - έχει θορυβηθεί 
από αυτήν την αυτοκαταστροφική δράση. Έτσι 
ξεκινάει από την Ευρώπη για την Ινδία, µε αποστολή 
να συναντήσει κορυφαίους πολιτικούς, ειδικούς 
και νέους ριζοσπάστες. Ο ίδιος γίνεται όλο και πιο 
ριζοσπαστικός και είναι στα πρόθυρα της βίαιης 
διαµαρτυρίας. Τελικά καταλήγει στο γραφείο του 
∆αλάι Λάµα στην Ινδία, για να ζητήσει τη συµβουλή 
από τον εξόριστο ηγέτη του Θιβέτ.

• Παρουσία του Σκηνοθέτη και του Παραγωγού
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Plastic Paradise
Documentary • 57’ • USA • 2013

Director: Angela Sun
Language: English
Subtitles: Greek

Every single piece of plastic that has ever been 
created since the 19th century is still somewhere on 
our planet. So if it never goes away, where does it 
go? In the early 21st Century, rumors about an island 
of garbage somewhere in the Pacific Ocean, started 
to rise. TV host and filmmaker Angela Sun, decided 
to investigate. Her journey takes her thousands of 
miles from human civilization. There, in what should 
be a remote tropical paradise, she discovers an 
ecosystem inundated by plastic waste. The images 
Angela uncovers, combined with the latest evidence 
from researchers, shows that the truth behind the 
myth is much worse than imagined.

• Hosted by the Tethys Institute

Plastic Paradise 

Ντοκιµαντέρ • 57’ • Η.Π.Α • 2013

Σκηνοθεσία: Angela Sun
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά

Το ταξίδι ανακάλυψης της Angela Sun σε ένα από 
τα πιο αποµακρυσµένα µέρη της γης, το Midway 
Atoll, για να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από το 
µυστήριο της Great Pacific Garbage Patch. Κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού έρχεται σε επαφή µε 
επιστήµονες, τη βιοµηχανία, τους νοµοθέτες και 
τους ακτιβιστές, οι οποίοι αποκαλύπτουν πώς η 
τεράστια κατανάλωση του πλαστικού µιας χρήσης, 
επηρεάζει τους ωκεανούς, και τί µπορεί 
να προκαλέσει στην υγεία µας.

• Φιλοξενείται από το Tethys Institute

Blind Runners
Documentary • 26’

Director: Daphnee Breytenbach/
Ismael Mereghetti/Julien Mucchielli
Language: English
Subtitles: Greek

Blind Runners recounts a social tragedy in a 
26-minute documentary film about an exceptional 
project - showing how to fight a national scourge 
through one country’s passion and pride: running. 
Trailing and filming the blind and visually impaired 
who will tell us about their life in the dark, we show 
how NGOs, doctors, trainers and runners are rallying 
for the cause (a campaign aimed at curing the blind 
through eye surgery) by organizing and taking part 
in a monumental race on the mythical high plateaus 
of the Gheralta.

• Presence of the Director

Blind Runners
Ντοκιµαντέρ • 26’

Σκηνοθεσία: Daphnee Breytenbach/Ismael 
Mereghetti/ ulien Mucchielli
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ένα ντοκιµαντέρ 26 λεπτών το οποίο καταγράφει 
ένα εξαιρετικό πρότζεκτ. Παρουσιάζει µε σαφήνεια 
πώς µπορεί να νικηθεί µια εθνική τραγωδία 
µέσω του τρεξίµατος, όταν το τρέξιµο αποτελεί 
την τιµή ενός έθνους. Με µαρτυρίες ανθρώπων 
µε προβλήµατα όρασης, και τυφλότητας, 
παρακολουθούµε πώς γιατροί και νοσοκόµες 
λαµβάνουν µέρος σε αγώνα δρόµου µε σκοπό την 
ενηµέρωση για τις χειρουργικές επεµβάσεις, που 
σώζουν την όραση.  

• Παρουσία του Σκηνοθέτη

20

Catalogue_2015_final.indd   20 17/7/15   1:25 μ.μ.



The Archaeologist
 
Documentary • 90’ • Greece • 2015

Director: Kimon Tsakiris
Distribution: Faliro Productions
Language: Greek
Subtitles: English

In the final ‘battle’ of her career, a determined 
archaeologist - who has dedicated all her life to 
protecting the cultural and natural environment of 
the land - has two months to salvage as much as 
possible from an archaeological dig planned to be 
flooded during the construction process of a new 
dam by the Greek National Power Company.

H Αρχαιολόγος 

Ντοκιµαντέρ • 90’ • Ελλάδα • 2015 

Σκηνοθεσία: Κίµων Τσακίρης 
∆ιανοµή: Faliro Productions
Γλώσσα: Ελληνικά 
Υπότιτλοι: Αγγλικά  

Η Γεωργία Καραµήτρου, αρχαιολόγος που έχει 
αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία του φυσικού 
και πολιτισµικού περιβάλλοντος στην περιοχή της 
∆υτικής Μακεδονίας, δίνει την τελευταία µάχη της 
καριέρας της. Έχει µερικούς µήνες µπροστά της για 
να σώσει ό,τι µπορεί από ένα µεγάλο αρχαιολογικό 
χώρο που θα χαθεί για πάντα στο βυθό µιας τεχνη-
τής λίµνης. Στην προσπάθεια της αυτή, καλείται να 
αντιµετωπίσει µια σειρά από εµπόδια, να σταθεί 
δυνατή και να αναδείξει στο τέλος το νόηµα της 
«προσωπικής ευθύνης» και τη σηµασία του να την 
αναλαµβάνεις.

Natural Resistance
Documentary • 85’ • Italy/France • 2014

Director: Jonathan Nossiter
Language: Italian
Subtitles: English/Greek
Four Italian winegrowers live a life we all dream 
of. Giovanna Tiezzi and Stefano Borsa in their 
converted 11th century monastery and winery in 
Tuscany find a way to grow grains, fruit and wine 
that creates a link to their ancient Etruscan heritage. 
Natural Resistance mixes documentary and fiction in 
the hope of stirring the hidden rebel inside all of us.

Natural Resistance
Ντοκιµαντέρ • 85’ • Ιταλία/Γαλλία • 2014

Σκηνοθεσία: Jonathan Nossiter
Γλώσσα: Ιταλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά

Τέσσερις Ιταλοί οινοπαραγωγοί ζουν τη ζωή που 
όλοι θα ονειρευόµασταν. Η Giovanna Tiezzi και ο 
Stefano Borsa ανακαλύπτουν στο οινοποιείο τους, 
ένα µοναστήρι του 11ου αιώνα, κάτι µοναδικό. 
Βρίσκουν πώς να παράγουν σπόρους, φρούτα και 
κρασί, µε έναν τρόπο που τους συνδέει κατευθείαν 
µε την αρχαία ετρουσκική παράδοση. Το Natural 
Resistance µπλέκει το ντοκιµαντέρ µε τη µυθοπλα-
σία, µε σκοπό να ξυπνήσει τον επαναστάτη που όλοι 
κρύβουµε µέσα µας.
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Bad Girl
Short Film • 9.28’ • France
Director: Arnaud Khayadtanian

On the eve of her 18th birthday, 
it is time for Mathilde to confront 
the monster that haunts her nights.

Bad Girl
Μικρού µήκους • 9.28’ • Γαλλία
Σκηνοθεσία: Arnaud Khayadtanian

Την παραµονή των 18ων γενεθλίων 
της, η Ματίλντα πρέπει να αντιµε-
τωπίσει το τέρας που στοιχειώνει 
τις νύχτες της.

SUNDANCE CHANNEL SHORTS

The 2015 Sundance Channel Shorts competition ran in 4 European 
countries – Spain, France, Belgium, and Poland. In collaboration 
with the Sundance Institute, a Grand Jury Prize winner was 
selected from each country and the winning films premiered at the 
2015 Sundance London Film Festival. Fans also took part by voting 
for their favorite film to receive the Vimeo Audience Award. 

The Sundance Channel Shorts competition perfectly represents 
the unique spirit of Sundance Channel. As the destination for 
independent films internationally, Sundance Channel is ideally 
placed to showcase and support emerging talent in the European 
filmmaking community. 

For the third consecutive year, Sundance Channel is partnering 
with the International Film Festival of Patmos, whose mission to 
celebrate creativity in independent film from around the globe 
aligns with the Sundance Channel vision. For the 2016 Shorts 
Competition, Sundance Channel will partner with IFFP to 
include film submissions from Greece in competition for the Grand 
Jury Prize.

Ο διαγωνισµός Sundance Channel Shorts 2015 τρέχει σε τέσσερις 
ευρωπαικές χώρες - Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Πολωνία. Σε 
συνεργασία µε το Sundance Institute, επιλέχθηκε ένας νικητής 
του Grand Jury Prize από κάθε χώρα και οι τανίες αυτές κάναν 
την πρεµιέρα τους στο Sundance London Film Festival 2015. 
Ταυτόχρονα οι θαυµαστές πήραν µέρος ψηφίζοντας την 
αγαπηµένη τους ταινία για το Vimeo Audience Award. 

Ο διαγωνισµός  Sundance Channel Shorts εκπροσωπεί µε επιτυχία 
το ξεχωριστό πνεύµα του Sundance Channel. Ως προορισµός για 
ταινίες ανεξάρτητου κινηµατογράφου παγκοσµίως, το Sundance 
Channel βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αναδείξει και να 
στηρίξει ανερχόµενα ταλέντα της Ευρωπαικής Κινηµατογραφικής 
Κοινότητας.

Για τρίτο συνεχόµενο χρόνο το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου της Πάτµου θα συνεργαστεί µε το Sundance 
Chanel, του οποίου ο στόχος να γιορταστεί η δηµιουργικότητα του 
ανεξάρτητου κινηµατογράφου σε όλο το κόσµο, ευθυγραµµίζεται 
µε το όραµα του IFFP.
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SUNDANCE CHANNEL SHORTS

OMA
Short Film • 7.29’ • Belgium
Director: Karolien Raeymaekers

A young girl has to conquer her 
fear for her grandmother who is 
terminally ill.

OMA
Μικρού µήκους • 7.29’ • Βέλγιο
Σκηνοθεσία: Karolien 
Raeymaekers

Ένα µικρό κορίτσι καλείται να 
νικήσει τον φόβο της για την 
βαριά άρρωστη γιαγιά της.

Misterios Minimos
Short Film • 10’ • Spain 
Director: Carlos Essman

This film is about those 
mysterious little events that 
sometimes occur, and pass 
quickly forgotten.

Misterios Minimos
Μικρού µήκους • 10’ • Ισπανία
Σκηνοθεσία: Carlos Essman

Μια ταινία για αυτά τα µυστήρια 
γεγονότα, τα οποία συµβαίνουν 
ξαφνικά και ξεχνιούνται πολύ 
γρήγορα.

Alvethor
Short Film • 6.44’ • Poland
Director: Pawel Kryza

Anka despises her job and passes 
her days with smoke breaks in the 
bathroom.

Alvethor
Μικρού µήκους • 6.44’ • Πολωνία
Σκηνοθεσία: Pawel Kryza

Η ‘Ανκα απεχθάνεται τη δουλειά 
της και περνάει τις µέρες της 
καπνίζοντας στην τουαλέτα.
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IFFP SELECTION A’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP Α’

Gaspar
Short Film • 15.19’ • Greece • 2014
Director: Kelly Soulioti

Gaspar is a traveller; a posh, 
aimless drifter sampling every 
tribal brew, magic berry, self help 
course and new-wave remedy the 
atlas has to offer. It’s a charmed 
life to be sure but something 
truly seems amiss. Gaspar is 
now in Greece on invitation to a 
Pagan rebirth ceremony but with 
daemons locked in every mind 
and ritual so steeped in life, this 
trial could be a push too far.

Gaspar
Μικρού µήκους • 15.19’ • Ελλάδα 
2014
Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σουλιώτη

Ο Γκάσπαρ είναι ταξιδιώτης. 
Ένας αρχοντικός 
περιπλανώµενος που δοκιµάζει 
ό,τι έχει να προσφέρει αυτός ο 
πλανήτης. Ζει µια µαγική ζωή, 
η οποία κάποιες φορές µοιάζει 
µάταιη. Βρίσκεται στην Ελλάδα, 
καλεσµένος σε µια µυσταγωγική 
τελετή, η οποία θα ξεκλειδώσει 
κρυµµένους δαίµονες του 
µυαλού του και ίσως ωθήσει τα 
πράγµατα εκτός ορίων.

A Man Called Man
Short Film • 3.33’ • Canada • 2015
Director: Guy Charnaux

Family, love, violence, death. 
The ludicrousness of a western 
upbringing in a nutshell. 

A Man Called Man
Μικρού Μήκους • 3.33’ • Καναδάς 
2015
Σκηνοθεσία: Guy Charnaux

Οικογένεια, αγάπη, βία, θάνατος. 
Η ιλαρότητα του δυτικού τρόπου 
µεγαλώµατος.

The Blue Sweater
Short Film • 5.55’ • USA • 2015
Director: Dhaneesh Jameson 
Kooliyath

The Blue Sweater is the story of a 
promise made by a girl to her little 
brother Unni. She will knit him a 
sweater in his favourite colour, 
blue, by the next full moon. On the 
following day Unni accidentally 
enters the forbidden forest and 
discovers something intriguing… 

The Blue Sweater
Μικρού µήκους • 5.55’ • ΗΠΑ
2015
Σκηνοθεσία: Dhaneesh Jameson 
Kooliyath

Η ιστορία της υπόσχεσης ενός 
µικρού κοριτσιού στον αδερφό 
της, Ούνι. Θα του πλέξει ένα 
πουλόβερ στο αγαπηµένό του 
µπλε χρώµα, µέχρι την επόµενη 
Πανσέληνο. Την επόµενη 
ακριβώς µέρα ο Ούνι µπαίνει 
στο απαγορευµένο δάσος, 
όπου έρχεται αντιµέτωπος µε 
το απρόοπτο...

SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
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IFFP SELECTION B’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP B’

Not Anymore: 
A Story Of Revolution
Short Film • 14.19’ • USA/Syria/Turkey • 2013
Director: Matthew VanDyke

A short film about the conflict in Syria as 
experienced by a 32 year old rebel commander, 
Mowya, and a 24 year old female journalist, Nour, 
in Aleppo, Syria. Winner of over 80 awards and 
screened in more than 200 film festivals around 
the world.

Not Anymore: 
A Story Of Revolution
Μικρού Μήκους • 14.19’ • ΗΠΑ/Συρία/Τουρκία • 2013
Σκηνοθεσία: Matthew VanDyke

Μια ταινία µικρού µήκους µε θέµα τον πόλεµο στη 
Συρία, όπως τον έζησαν ένας νεαρός επαναστάτης 
και µια εικοσιτετράχρονη δηµοσιογράφος. Η ταινία 
έχει κερδίσει πάνω από 80 βραβεία και έχει παιχτεί 
σε περισσότερα από 200 Φεστιβάλ στον πλανήτη.

Küpeli
Short Film • 12.33’ • Turkey • 2013
Director: Çetin Baskın & Metin Akdemir

Hidden away in the Suriçi quarter of Diyarbakır, 
the Küpeli swimming pool has been a place to cool 
off in the heat of summer for many years. The pool 
is known as a draw for swimmers in waist-cloths 
and idiosyncratic divers and the source of many a 
legend. Its future, however, is uncertain given plans 
to demolish the site as part of an urban regeneration 
project.

Küpeli
Μικρού µήκους • 12.33’ • Τουρκία • 2013
Σκηνοθεσία: Cetin Baskin & Metin Akdemir

Η πισίνα στο Κούπελι αποτελεί καταφύγιο τις ζεστές 
µέρες του καλοκαιριού για πολλά χρόνια. Η πισίνα 
αποτελεί πόλο έλξης κολυµβητών και  ιδιότροπων 
δυτών, καθώς και πηγή µύθων και θρύλων. Το µέλλον 
της όµως είναι αβέβαιο µπροστά σε ένα σχέδιο δια-
µόρφωσης και εκµοντερνισµού της πόλης.

SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
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Ride or Die
Short Film • 11.06’ • France/USA 
2015
Director: Alec Tibaldi 
& Magaajyiah Silberfeld

What do you do when your 
friends don’t think you have what 
it takes to ride with them?

Ride or Die
Μικρού µήκους • 11.06’ • Γαλλία/ 
ΗΠΑ • 2015
Σκηνοθεσία: Alec Tibaldi 
& Magaajyiah Silberfeld

Τί κάνεις όταν οι φίλοι σου 
θεωρούν ότι δεν έχεις ό,τι 
χρειάζεται για να αράξεις µαζί 
τους;

Ilena
Short Film • 15.13’ • Greece • 2014
Director: Spyros Skandalos

An elderly musician is trying 
to claim his dignity. A young 
immigrant from Albania that 
takes care of him will be with him 
in these hard moments. Will they 
make it to the end, whatever the 
cost?

Ilena
Μικρού Μήκους • 15.13’ • Ελλάδα 
2014
Σκηνοθεσία: Σπύρος Σκάνδαλος

Ένας ηλικιωµένος µουσικός 
προσπαθεί να διεκδικήσει την 
αξιοπρέπειά του. Ένας νεαρός 
µετανάστης από την Αλβανία 
θα είναι κοντά του αυτές τις 
δύσκολες στιγµές. Θα τα 
καταφέρουν, όποιο κι αν είναι 
το τίµηµα;

Silver Spoon
Short Film • 16’ • Romania • 2015
Director: Mick Davis

When a young woman is in the 
depths of despair, burdened by a 
painful secret she has carried for 
years, along comes an eccentric 
old stranger to change her heart 
forever.

Silver Spoon
Μικρού Μήκους • 16’ • Ρουµανία 
2015
Σκηνοθεσία: Mick Davis

Μία γυναίκα βρίσκεται σε πλήρη 
απόγνωση, κουβαλώντας ένα 
επίπονο µυστικό για πολλά 
χρόνια. Την ώρα που ένας 
παράξενος ξένος έρχεται να 
αλλάξει την καρδιά της για 
πάντα.
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Wimple
Short Film • 18.40’ • Iran • 2015
Director: Hamed Nejabat

An English tutor asks her student 
(a young man) to stay longer 
because she feels uncomfortable 
in the presence of her landowners 
son.

Wimple
Μικρού µήκους • 18.40’ • Ιράν 
2015
Σκηνοθεσία: Hamed Nejabat

Μια καθηγήτρια αγγλικών ζητάει 
από τον µαθητή της να µείνει 
µαζί της µετά το µάθηµα γιατί 
φοβάται το γιο του ιδιοκτήτη του 
διαµερίσµατός της.

Mototakana Derive
Short Film • 4.17’ • Japan • 2014
Director: Michael Lyons

This Super 8 film documents 
an aimless walk through one 
of Kyoto’s former outcast 
neighbourhoods, which continues 
to exist below normal Japanese 
living standards. The soundtrack 
was created using a self-built 
apparatus we call ‘The Octopus’. 
Voltages from light sensors on 
the projection screen control an 
analogue modular synthesiser 
allowing the film itself to act as a 
score.

Mototakana Derive
Μικρού Μήκους • 4.17’ • Ιαπωνία 
2014
Σκηνοθεσία: Michael Lyons

Αυτή η ταινία γυρισµένη σε 
Σούπερ 8 παρουσιάζει µια βόλτα 
σε µια πρώην υποβαθµισµένη 
περιοχή του Κυότο, η οποία είναι 
ακόµα κάτω από τον µέσο όρο 
διαβίωσης. Η ηχητική επένδυση 
της ταινίας, δηµιουργήθηκε 
µε έναν µοναδικό τρόπο, ώστε 
το ίδιο το φιλµ την ώρα της 
προβολής του να γίνεται η 
µουσική του επένδυση.

Backward Run 
(Tornistan)
Short Film • 3.59’ • Turkey • 2014
Director: Ayce Kartal

June 2013. Demonstrators occupy 
Istanbul’s Taksim Gezi Park . While 
the tension and police brutality 
rise in the streets, Turkish TV 
broadcasts documentaries about 
penguins. Tornistan is a self-
censored film criticizing this press 
censorship.

Backward Run 
(Tornistan)
Μικρού Μήκους • 3.59’ • Τουρκία 
2014
Σκηνοθεσία: Ayce Kartal

Ιούνιος 2013. ∆ιαδηλωτές 
καταλαµβάνουν το πάρκο Ταξίµ 
Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη. 
Την ώρα ακριβώς που η ένταση 
ανάµεσα στους διαδηλωτές και 
την αστυνοµία κορυφώνεται, 
τα Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν 
ντοκιµαντέρ για πιγκουίνους...

POP UP SHORTS

A selection of short films which will be screened in between films and documentaries 
at the old school of Hora and other pop up locations around the island.

Μία επιλογή από µικρού µήκους ταινίες που θα προβάλλονται µεταξύ των ταινιών 
και των ντοκιµαντέρ στο σχολείο της Χώρας και σε διάφορες τοποθεσίες ‘έκπληξη’ του νησιού.

IFFP
SHORTS
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Ütland
Short Film • 5.10’ • Canada • 2015
Director: Vjosana Shkurti 

Ütland explores the contrast 
between two types of 
landscapes:  It is the story of a 
young woman who discovers a 
thread that brings her step-
by-step closer to her past and 
provides a hopeful glimpse into 
her future.

Ütland
Μικρού Μήκους • 5.10’ • Καναδάς 
2015
Σκηνοθεσία: Vjosana Shkurti

Η ταινία πραγµατεύεται την 
αντίθεση ανάµεσα σε δύο τοπία. 
Είναι η ιστορία µιας γυναίκας η 
οποία ανακαλύπτει το νήµα που 
ενώνει το παρελθόν της µε ένα 
αισιόδοξο µέλλον.

Kuti Khanti 
Short Film • 4.04’ • Spain • 2014
Director: Simone Saibene

Kuti Khanti is a visual reflection, 
in the crater of the Greek island 
of Nysiros, from a quote from 
Anton Chekhov “Maybe our 
universe is in the tooth of some 
giant”.

Kuti Khanti
Μικρού Μήκους • 4.04’ • Ισπανία 
2014
Σκηνοθεσία: Simone Saibene

Mία οπτική αντανάκλαση στον 
κρατήρα της Νίσυρου και η 
περίφηµη φράση του Τσέχωφ 
« Ίσως το σύµπαν µας βρίσκεται 
στο δόντι ενός γίγαντα.»

Once upon a time 
in the USSR
Short Film • 5.15’ • Russian 
Federation • 2015
Director: Mikhail Zheleznikov 

A brave physicist saves the 
Soviet people from uninvited 
‘guests’.

Once upon a time 
in the USSR
Μικρού Μήκους • 5.15’ • Ρωσία 
2015
Σκηνοθεσία: Mikhail Zheleznikov

Ένας γενναίος φυσικός, 
σώζει τον σοβιετικό λαό από 
απρόσκλητους επισκέπτες.
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26 & 27 JULY • 11.00 - 15.00
PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER

Casting Workshop 
By Debbie McWilliams & Charles Weinstein

Acting coach Charles Weinstein and London 
casting director Debbie McWilliams will run a 2-day 
workshop for actors during the International Film 
Festival of Patmos 2015.
The participants must prepare a video audition 
that will be evaluated and improved during the 
workshop, aiming to improve actor’s internet 
audition skills for building an international career.
The workshop is open to actors and casting 
directors who are interested in an international 
career. Debbie McWilliams CDG is one of the 
UK’s leading Casting Directors. Debbie has cast 
some of the most successful films in recent years 
including all the latest Bond movies such as Skyfall, 
Casino Royale and Spectre. Debbie is currently a 
committee member of the Casting Directors Guild, 
a member of the Academy of Motion Pictures 
and the Spokesperson for the International 
Casting Directors’ Network. Charles Weinstein has 
developed a solid technique for actors desiring to 
act in front of the camera. Through the Film Acting 
Paris Workshops he is working with French as well 
as international actors for more than 10 years.
To reserve your seat it is obligatory to purchase the 
«Festival Pass» http://www.iffp.gr/festival-pass/ & 
submit your CV, a photo and a video audition by 
e-mail to the: thelab@suhi.co.uk

PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER
26 July • 18.00 – 19.30

Casting Masterclass
By Debbie McWilliams 

The audience will watch scenes from some of 
Debbie McWilliams past films. Here she will discuss 
acting, auditions and how actors were cast for these 
roles.

26 & 27 JULY • 11.00 - 15.00
PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER

Casting Workshop
µε τους Debbie McWilliams & Charles Weinstein

O Acting coach Charles Weinstein και η Casting 
director Debbie McWilliams θα πραγµατοποιήσουν 
ένα διήµερο εργαστήρι κάστινγκ για ηθοποιούς 
κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου της Πάτµου 2015.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, οι συµµετέχο-
ντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω 
σε τεχνικές οντισιόν µέσω διαδικτύου, διευρύνο-
ντας τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε κάστινγκ 
στο εξωτερικό. Οι συµµετέχοντες πρέπει να 
ετοιµάσουν ένα video audition, πάνω στο οποίο θα 
δουλέψουν κατά την διάρκεια του εργαστηρίου µε 
την καθοδήγηση των δύο υπευθύνων.
Το εργαστήρι απευθύνεται σε ηθοποιούς και 
casting directors που ενδιαφέρονται για διεθνή κα-
ριέρα. Απαραίτητη προυπόθεση η γνώση Αγγλικών.
Η Debbie McWilliams CDG είναι µία από τους πιο 
σηµαντικούς Casting Directors τoυ Ηνωµένου Βα-
σιλείου. Μεταξύ άλλων ταινιών, ήταν υπεύθυνη για 
την επιλογή του καστ των τελευταίων ταινιών James 
Bond. Ο Charles Weinstein είναι Acting Coach και 
έχει αναπτύξει µία δική του τεχνική υποκριτικής 
µπροστά στην κάµερα για ηθοποιούς Η τεχνική 
αυτή παρουσιάζεται  στο εργαστήρι του FILM 
ACTING PARIS WORKSHOPS, όπου δουλεύει µε 
ηθοποιούς από όλο τον κόσµο εδώ και 10 χρόνια.
Για την συµµετοχή στο εργαστήρι είναι υποχρεωτι-
κή η αγορά του «Festival Pass» http://www.iffp.gr/
festival-pass/Αποστολή βιογραφικού, φωτογραφίας 
και video audition µέσω e-mail στο: thelab@suhi.co.uk

PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER
26 July • 18.00 – 19.30

Casting Masterclass
Με την Debbie McWilliams 

Το κοινό θα παρακολουθήσει σκηνές από ταινίες 
στις οποίες έχει εργαστεί η Debbie McWilliams. 
Στην συνέχεια, θα συζητήσει µε το κοινό για το 
πως και το γιατί επιλέχθηκαν οι ηθοποιοί για τους 
συγκεκριµένους ρόλους.

CASTING WORKSHOP & MASTERCLASS
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Short Screenplay Competition
On the last phase of the Short Screenplay 
Competition, the 10 screenwriters that have been 
selected from 330 submissions, travelled to Patmos 
to pitch their screenplays before the committee, in a 
realistic pitching setting. The committee will decide 
the winning screenplay that will be awarded the 
production of his/her film by OTE TV.
The 2nd and 3rd awards are winning submissions to 
attend two workshops on DSLR filmmaking or Final 
Cut editing and 10 hours of consulting on script 
development, directing and film production by SAE 
Athens institute.

The Committee:
Tassos Boulmetis/Alexandra Boussiou 
Greg Cokinakis/Agata Darlasi/Steve Krikris

∆ιαγωνισµός Σεναρίου Μικρού 
Μήκους Ταινίας
Στην τελική φάση του ∆ιαγωνισµού Σεναρίου Μικρού 
Μήκους, οι 10 δηµιουργοί, τα σενάρια των οποίων 
επιλέχθηκαν ανάµεσα από 330 συµµετοχές, ταξί-
δεψαν στην Πάτµο, προκειµένου να παρουσιάσουν 
τα σενάριά τους στην επιτροπή, σε πραγµατικές 
συνθήκες αγοράς.
Η επιτροπή θα επιλέξει το σενάριο που κερδίζει την 
παραγωγή του σε ταινία από τον OTE TV.
Οι δηµιουργοί του ∆εύτερου και του Τρίτου σεναρίου 
κερδίζουν ο καθένας την παρακολούθηση ενός 
εξειδικευµένου σεµιναρίου DSLR Video Production 
ή µοντάζ και 10 ώρες συµβουλευτικών συνεδριών 
από την σχολή SAE Athens Institute.

Η επιτροπή:
Τάσος Μπουλµέτης/Αλεξάνδρα Μπουσίου
Γρηγόρης Κοκκινάκης/Αγάθη ∆αρλάση/Στηβ Κρικρής

Τα 10 επιλεγµένα Σενάρια είναι: 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟΙ – Μάρω Αγγελοπού-
λου / Η ΒΑΡ∆ΙΑ – Ιωάννης Τζουβελέκης / ΚΗ∆ΕΙΑ 
– Χριστίνα Άννα ∆αφνή / LIFE BETWEEN (ΖΩΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ) – Βαγγέλης Ζούγλος / ΞΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 
ΜΕ – Απολλωνία Τσαντά, ∆ηµήτρης Ευλαµπίδης / 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ – Λουκία Κυριακίδου / ΡΙΝΟΡΡΑ-
ΓΙΑ – Κωνσταντίνος Καλογρίδης / ΦΡΑΓΜΑ – Γιώργος 
Τελτζίδης / ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Κώστας 
Πλιάκος / ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ – Γιώργος Αγγελόπουλος

Pitching Masterclass
by Tassos Boulmetis, Alexandra Boussiou, 
Agata Darlasi and Greg Cokinakis

The aim of this seminar is to showcase how to 
professionally pitch a script in order to attract 
development finance (Producer or TV channel). 
A screenwriter, a director, a producer and the head 
of movie channels of OTE TV share all the necessary 
techniques that will make a screenplay competitive 
in the market.

Tassos Boulmetis: Director 
Alexandra Boussiou: Producer and Founder of 
production company Wrong Men
Agata Darlasi: Screenwriter / Director
Greg Cokinakis: OTE Cinema Channels & VOD 
Section Manager OTE TV

Pitching Masterclass
Με τους Τάσο Μπουλµέτη, Αλεξάνδρα Μπουσίου, 
Αγάθη ∆αρλάση και Γρηγόρη Κοκκινάκη

Το masterclass θα επικεντρωθεί στο πως γίνεται η 
επαγγελµατική παρουσίαση σεναρίου, προκειµένου 
να βρεθεί χρηµατοδότηση (παραγωγός ή κανάλι) για 
την πραγµατοποίηση της ταινίας. Μία σεναριογρά-
φος, ένας σκηνοθέτης, µία παραγωγός και ο προι-
στάµενος των κινηµατογραφικών καναλιών του OTE 
TV θα µοιραστούν τα εργαλεία εκείνα που κάνουν 
ένα σενάριο ανταγωνιστικό στην αγορά. 

Τάσος Μπουλµέτης: Σκηνοθέτης
Αλεξάνδρα Μπουσίου: Παραγωγός και Ιδρυτής της 
εταιρείας παραγωγής Wrong Men 
Αγάθη ∆αρλάση: Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης 
Γρηγόρης Κοκκινάκης: προιστάµενος τµήµατος 
κινηµατογραφικών καναλιών και VOD Section 
Manager OTE TV
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FRIDAY 24 JULY

OTE TV Juniors’ Film Day
OTE TV organises a unique activity for the children 
of the 5th IFFP at Patmos Aktis. Using the topic 
‘What did I experience in Patmos, while the grown 
ups were watching movies» the young aspiring 
filmmakers will create 3 stop motion movies.

10.00  – 13.00
Stop Motion Filmmaking Workshop 
The Filmmaking Workshop Storylab comes to 
Patmos to interactively teach the festival’s little 
friends the technique of stop motion animation. 
Children, ages 7 to 12 years old, will participate in 
the workshop to write their own screenplays and 
shoot their stop motion short movies, using the 
topic ‘What I experienced in Patmos, while the 
grown ups were watching movies».

Max. number of participants: 30 (7-12 years old)
Reserve your place: 
Tel: 30 210 6813697 
E-mail: info@yard.gr
 
18.00 - 20.00 
Screening of the film Khumba (pg. 8)
 
20.00 - 20.30 
Screening of Juniors’ Filmmakers Animations 
and Awards ceremony for the films made during 
the Stop Motion Workshop

Production Partner: Yard, Storylab

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

OTE TV Juniors’ Film Day
O OTE TV διοργανώνει µια µοναδική δράση για 
τα παιδιά του Φεστιβάλ µέσα στην αίθουσα του 
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΗΣ. Με θέµα “Τι είδα στην Πάτµο, 
όσο οι µεγάλοι έβλεπαν ταινίες” οι µικροί επίδοξοι 
κινηµατογραφιστές θα δηµιουργήσουν τρεις stop 
motion ταινίες.

10.00 – 13.00
Κινηµατογραφικό Εργαστήρι Stop Motion
To Κινηµατογραφικό Εργαστήρι Storylab 
έρχεται στην Πάτµο για να διδάξει διαδραστικά 
στους µικρούς φίλους του φεστιβάλ την τεχνική 
του stop motion animation. Τα παιδιά, ηλικίας 7 
έως 12 ετών που θα πάρουν µέρος στο εργαστήρι, 
θα γράψουν τα δικά τους σενάρια και θα γυρίσουν 
τις µικρού µήκους stop motion ταινίες, µε θέµα 
“Τι είδα στην Πάτµο, όσο οι µεγάλοι έβλεπαν ταινίες”.

Mέγιστος αριθµός παιδιών: 30 (7-12 χρονών)
Αιτήσεις Συµµετοχής: 
Tηλ: 30 210 6813697 
E-mail: info@yard.gr 
 
18.00 – 20.00
Προβολή Παιδικής Ταινίας Κούµπα: 
Μια ζέβρα και µισή (σελ. 8)
 
20.00 - 20.30
Προβολές & Βραβεία των Ταινιών του Εργαστηρίου 
Stop Motion. Θα προβληθούν οι ταινίες που 
δηµιούργησαν τα παιδιά κατά την διάρκεια του 
Εργαστηρίου Storylab και θα ακολουθήσει 
βράβευση των ‘µικρών’ σκηνοθετών.

Συµπαραγωγός: YARD, Storylab 
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28 JULY • 11.00 - 12.00
PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER

How to produce a documentary? 
by Jesper Jack

From a background in international financing and 
production of high-end documentaries, Danish 
producer Jesper Jack will share his company, House 
of Real’s, vision in making «sustainable» stories 
for a multitude of platforms  - from cinema over 
podcasts to the stage - and show excerpts from 
not yet released films to be released later this 
year. Participants are encouraged to bring ideas or 
ongoing projects for one-on-one consultation and 
feedback throughout the festival.
Jesper Jack is an award winning producer and 
co-founder of leading Scandinavian collective of 
non-fiction makers - House of Real - and a key 
player on the Danish doc scene. He has directed, 
edited, developed and produced documentaries 
and worked as a documentary film consultant at 
the Danish Film Institute where he commissioned 
more than 30 films – among them Academy Award 
nominated THE ACT OF KILLING. 

Παραγωγή ντοκιµαντέρ
Με τον Jesper Jack

Με υπόβαθρο πάνω σε διεθνή χρηµατοδότηση και 
παραγωγή high-end ντοκιµαντέρ, ο ∆ανός παρα-
γωγός, Jesper Jack, θα µοιραστεί το όραµα της 
εταιρείας του - House of Real - να δηµιουργεί ‘δια-
χρονικές’ ιστορίες µε εφαρµογή σε διαφορετικές 
πλατφόρµες - π.χ.  podcasts, θεατρικές παραστά-
σεις - και θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο υλικό από 
παραγωγές του που θα κυκλοφορήσουν αργότερα 
µέσα στην χρονιά. Οι συµµετέχοντες µπορούν να 
παρουσιάσουν τα εν εξελίξει projects τους στον 
Jesper Jack καθώς θα είναι διαθέσιµος κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ.
Ο Jesper Jack είναι βραβευµένος παραγωγός και 
συν-ιδρυτής της House of Real και βασικός παρά-
γοντας στην δανέζικη σκηνή του ντοκιµαντέρ. Έχει 
ασχοληθεί µε την παραγωγή, σκηνοθεσία και την 
επεξεργασία (µοντάζ) ντοκιµαντέρ και δούλεψε ως 
σύµβουλος ντοκιµαντέρ για το Danish Film Institute, 
οπού ενέκρινε πάνω από  30 ταινίες - µέσα στις 
οποίες ήταν το υποψήφιο για Όσκαρ THE ACT OF 
KILLING.

28 JULY • 13.00 – 14.00
PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER

Legal Matters on production 
of documentaries 
by Alexander Setzer-Rubruck

From his background as an entertainment lawyer, 
Alexander Setzer-Rubruck will give an introduction 
into the legal structures of film-producing, including 
• The legal protection of intellectual and artistic   
 work by the European copyright provisions;
• Legal restrictions of the freedom of expression  
 (i.e. Personal rights);
• Financial aid from German and European film-  
 financing institutions.
Alexander Setzer-Rubruck is a Certified Lawyer for 
Copyright and Media Law in Frankfurt. Since 1998 
he specialised in Law for Copyright and Media Law 
focusing on consulting  for Publishers, Agencies, 
Producers, Writers and Artists on all legal Aspects 
of the exploitation of their Work.  From 2006 until 
2011 he was also a member of the expert committee 
for copyright of the German Cultural Counsel. 

Τα νοµικά θέµατα στην 
παραγωγή ντοκιµαντέρ
by Alexander Setzer-Rubruck

Από την εµπειρία του ως δικηγόρος στον τοµέα της 
ψυχαγωγίας, o Alexander Setzer-Rubruck θα µιλή-
σει για νοµικά θέµατα παραγωγής ταινιών, όπως:
• Νοµική προστασία των πνευµατικών 
 δικαιωµάτων από τους ευρωπαικούς νόµου;
•  Νοµικοί περιορισµοί και ελευθερία του λόγου  
 (πχ. ατοµικά δικαιώµατα)
• Οικονοµική βοήθεια από Γερµανικούς και 
 Ευρωπαικούς οργανισµούς.
Ο Alexander Setzer-Rubruck εργάζεται από το 1998 
ως σύµβουλος Εκδοτών, Παραγωγών, Συγγραφέων 
και Καλλιτεχνών για όλα τα θέµατα εκµετάλευσης 
της δουλειάς τους. Από το 2006 µέχρι το 2011 
διετέλεσε ως µέλος της επιτροπής πνευµατικών 
δικαιωµάτων του Γερµανικού Πολιτιστικού Επιµελη-
τηρείου.
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23 JULY • 18.00 - 19.30
PATMOS CONFERENCE CENTER

Documentary & The Web 
by Lefteris Charitos

Through a short journey on what documentary really 
stands for, we will unmask the new dynamic aspects 
of what we call ‘web documentary’. We will see how 
interaction helps in low budget film production and 
how all the major documentary financiers (ARTE, 
BBC) are demanding that contracts include cross 
media and social media platforms.
Lefteris Haritos works as a director both in TV and 
Film as well as in the educational sector for public 
schools and SAE Greece. Currently he is preparing 
a feature documentary in co production with ARTE 
called Dolphin Man and at the same time he is 
preparing his first feature film with the working title 
Final Apocalypse 2.

Documentary & The Web  
by Lefteris Charitos

Μέσα από ένα σύντοµο διαχρονικό ταξίδι στο τι ση-
µαίνει παραδοσιακά ντοκιµαντέρ θα ανακαλύψουµε 
νέες δυναµικές πτυχές στο είδος web documentary. 
Θα δούµε πως η διάδραση βοηθάει την φτηνότερη 
παραγωγή ταινιών και πως πλέον όλοι οι µεγάλοι 
παραδοσιακοί χρηµατοδότες ντοκιµαντέρ (ARTE, 
BBC) απαιτούν στα συµβόλαια που κλείνουν µε 
τους δηµιουργούς να συµπεριλαµβάνονται cross 
media και social media πλατφόρµες. Ο Λευτέρης 
Χαρίτος εργάζεται ως σκηνοθέτης στην τηλεόραση 
και τον κινηµατογράφο και στο χώρο της εκπαίδευ-
σης σε δηµόσια σχολεία και στην SAE Ελλάδος.  

28 JULY • 12.00 – 13.00
PATMOS AKTIS CONFERENCE CENTER

Can you direct a documentary?
by Dodo Hunziker

In every documentary film, a «director» is listed 
in the credits. But what does it mean to direct a 
film that claims to be true? How can you transform 
reality to screen? How is authenticity preserved, 
when does it become fiction? Dodo Hunziker, 
director of Tibetan Warrior gives an insight into 
his own work as a documentary director on the 
example of his film, and reveals some secrets on the 
making of Tibetan Warrior.
Dodo Hunziker is a filmmaker / producer based in 
Bern, Switzerland, and co-owner of the production 
company DokLab. After studying graphic design, 
he started editing videos, resulting in a passion 
for documentary filmmaking. After several years 
of learning by doing, Dodo studied film in Prague 
has been directing and producing films for TV and 
cinema since 2006.

Μπορείς να σκηνοθετήσεις 
ένα ντοκιµαντερ;
by Dodo Hunziker

Σε κάθε ντοκιµαντέρ, το όνοµα ενός ‘σκηνοθέτη’ 
αναγράφεται στα credits.  Αλλά τι σηµαίνει να σκη-
νοθετείς µία ταινία που δηλώνει πραγµατική; Πώς 
µεταφέρεις την πραγµατικότητα στην οθόνη; Πώς 
διατηρείτε η αυθεντικότητα και πότε µετατρέπεται 
σε µυθοπλασία; Ο Dodo Hunziker , σκηνοθέτης του 
‘Tibetan Warrior’ µας δίνει µια εικόνα της δουλειάς 
του ως σκηνοθέτης ντοκιµαντερ έχοντας ως βάση 
την ταινία του και µας αποκαλύπτει κάποια από τα 
µυστικά για την πραγµατοποίησή της.
Ο Dodo Hunziger είναι κινηµατογραφιστής, παρα-
γωγός και συνιδιοκτήτης της εταιρίας παραγωγής 
DokLab µε έδρα την Bέρνη της Σουηδίας. Μετά τις 
σπουδές του στις γραφικές τέχνες, άρχισε να ασχο-
λείτε µε το µοντάζ , το οποίο κατέληξε σε πάθος για 
το ντοκιµαντέρ. Μετά από αρκετά χρόνια εµπειρι-
κής µάθησης, σπούδασε κινηµατογράφο στην Πρά-
γα. Εργάζεται ως παραγωγός και σκηνοθέτης στην 
τηλεόραση και τον Κινηµατογράφο από το 2006.
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23 JULY 23.00 - 02.00
OLD SCHOOL OF HORA

IFFP 2015 OPENING PARTY 
«PLAYING WITH MELINA»
To open this years IFFP 2015, on July 23 we will be 
hosting a party inspired by the sounds of Melina 
Mercouri, to be mixed by George Mouchtarides of 
Pepper 96.6, in collaboration with EMI Records. 
Complementing her music will be clips of her life and 
films from the Melina Mercouri Foundation, to be 
screened along the interior walls and under the stars 
on the exterior of The Old School of Hora. There will 
be a full bar, with wine provided by Katogi/Strofilia 
and beers from Fischer. The party begins at 23:00 
after the screening of Salt of the Earth. First drink is 
on us, celebrating the fifth year of the festival!

23 JULY 23.00 - 02.00
OLD SCHOOL OF HORA

Εναρκτήριο Πάρτυ 
«Πειράζοντας την Μελίνα»
Για να ξεκινήσουµε το φετινό IFFP, στις 23 Ιουλίου θα 
οργανώνουµε ένα πάρτυ εµπνευσµένο από τις µελωδίες 
της Μελίνας. Ο παραγωγός του Pepper 96.6 Γιώργος 
Μουχταρίδης, σε συνεργασία µε την EMI Records, θα 
διασκευάζει τα πιο γνωστά κοµµάτια της Μελίνας. Η 
µουσική θα πλαισιώνεται µε σκηνές από τη ζωή και 
το έργο της, παραχωρηµένα από το Ίδρυµα Μελίνα 
Μερκούρη, σε εξωτερικούς τοίχους κάτω από τα αστέρια 
της Πάτµου και σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου. 
Το πάρτυ θα ξεκινήσει στις 23.00 µε τη συνοδία των 
κρασιών Κατώγι/ Στροφιλιά καθώς και της µπύρας 
Fischer έπειτα από τη προβολή του «Αλάτι της γης». Το 
πρώτο ποτό είναι κερασµένο από εµάς, γιορτάζοντας το 
πέµπτο χρόνο του Φεστιβάλ!
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Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Πάτµου για 5η συνεχή χρονιά είναι έτοιµο 
να ανοίξει τα πανιά του και να κάνει πρεµιέρα 
παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραµµα 
ποιοτικών ταινιών, προσφέροντάς µας για 
άλλη µία φορά ένα κινηµατογραφικό ταξίδι 
στο νησί της Αποκάλυψης.
Για το νησί της Πάτµου και το ∆ήµο µας 
το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, παρά τη 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε 
ως χώρα, εξακολουθεί να αποτελεί έναν 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε το νησί µας θεσµό, 
ο οποίος πέρα από την έντονη πολιτιστική 
του διάσταση συµβάλλει στην ενίσχυση 
της τουριστικής κίνησης καθώς και στην 
περαιτέρω ικανοποίηση των επισκεπτών 
του νησιού µας.
Η πολιτιστική ανάπτυξη και η διεθνής 
τουριστική προβολή της Πάτµου είναι 
στους αµεσότερους στόχους µας και το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Πάτµου είναι ένα 
από τα αποτελεσµατικότερα οχήµατα για να 
προσεγγίσουµε τους στόχους µας αυτούς.
Συγχαίρουµε για άλλη µία φορά τους 
πρωτεργάτες της δράσης αυτής, ευχόµαστε 
Καλή Επιτυχία και φέτος στη συνδιοργάνωση, 
την οποία αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και καλούµε τον κόσµο να συµπλεύσει µαζί 
µας σε αυτό το ταξίδι.

Ο ∆ήµαρχος Πάτµου
Γρηγόρης Στόικος.
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Denia Panagaki
«Women of Patmos»
Photography exhibition
Patmion Cultural Center
Skala Patmos
20-30/7

On a land where there is 
no water, the women 
of Patmos manage to spread 
beauty through their love 
for flowers by creating and 
nursing beautiful gardens!
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W W W. I S O F T WA R E . G R

Y O U R  W E B  P A R T N E R .

- www.bobstudio.gr -
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AV Director: Christos Gartaganis
Sound Tech Director: Ilias Flammos
Sound Technician: Manolis Travlos
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For Supporting the Arts: Niloufar Bakhtiar-Bakhtiari
For the Wine: Katogi/Strofylia 

Alison Beckner Kaloumenos - Scout Services

IFFP Team / Η οµάδα του φεστιβάλ
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HOTEL EFFIE BLUE BAY HOTEL HOTEL CASTRO
IKAROS RENT A BIKE CAMEL RENT A BIKE

www.12ne.gr
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IN ASSOCIATION WITH HOSPITALITY PARTNERS
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We are Grateful to: Ευχαριστούµε τους: 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF PATMOS
79 Karali Str., 15669, Papagou, Athens
Tel.: +30 211 0117615

General information: info@iffp.gr
Press office: press@iffp.gr
Public Relations: pr@iffp.gr
Film Submissions: submission@iffp.gr
Facebook: IFFP [International Film Festival of Patmos]
www.iffp.gr

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Καραλή 79, 15669, Παπάγου, Αθήνα
Τηλ: +30 211 0117615

Γενικές πληροφορίες: info@iffp.gr
Γραφείο τύπου: press@iffp.gr
∆ηµόσιες σχέσεις: pr@iffp.gr
Αιτήσεις συµµετοχής: submission@iffp.gr
Facebook: IFFP [International Film Festival of Patmos]
www.iffp.gr

Contact Επικοινωνία
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