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Περιεχόμενα:

03.

Χαιρετισμοί / Greetings

04.

Τανίες Mεγάλου Mήκους / Feature Films

17.

Ντοκιμαντέρ / Documentaries

30.

Ταινίες Μικρού Μήκους / Short Films

33.

“Ψαράδες” / “Fishermen”

34.
O κήπος και άλλες παραξενες ιστορίες /
            The Garden & More Strange Stories
35.

Πρόγραμμα Προβολών / Screening Schedule

36.

Χορηγοί & Συνεργάτες / Sponsors & Partners

Για περισσότερες πληροφορίες // info and updates
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αυτή η σελίδα θα φιλοξενούσε τους
χαιρετισμούς των επισήμων
this page would host the authorities greetings
Δυστυχώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Patmos Cinema Festival αναβάλλεται “επ’ αόριστον” λόγω έξαρσης της πανδημίας με
ξαφνική απόφαση του Δήμου Πάτμου ελάχιστες ημέρες πριν την
έναρξή του.
To κόστος ενός δεύτερου συνεχόμενου “ξαφνικού θανάτου”
είναι πολύ μεγάλο και η ομάδα του Patmos Cinema Festival θα
απέχει στο μέλλον από συν- διοργανώσεις πολιτιστικών δράσεων
με επίσημους φορείς που δεν κατανοούν το όραμά μας και που
κάποιες φορές αδυνατούν να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που οι
ίδιοι παίρνουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website ή τις
σελίδες σε instagram & facebook (δείτε στην προηγούμενη
σελίδα) .

Unfortunately for the second year in a row the Patmos Cinema
Festival is postponed “indefinitely” due to the outbreak of the
pandemic with a sudden decision of the Municipality of Patmos, only a few days before its start.
The cost of this second “sudden death” is very high and the
Patmos Cinema Festival team will refrain in the future from
co-organizing cultural activities with certain official organisations that do not understand our vision and that sometimes fail
to implement the decisions that they themselves have taken.
For more info you can visit our site or our instagram and facebook pages (see previous page) .
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ταινίες μεγάλου
μήκους

feature length films
4
a place for strange
stories
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A Taste of Hunger /  Γεύση Απιστίας (Smagen af Sult)
2021 / duration - διάρκεια: 1h 44min
language | γλώσσα: Danish / Δανέζικα / subs | υπότιτλοι: Greek + English
direction / σκηνοθεσία: Christoffer Boe | written by - σενάριο: Christoffer Boe & Tobias Lindholm |
cinematography by / διεύθυνση φωτογραφίας: Manuel Alberto Claro | key cast - ηθοποιοί: Katrine
Greis Rosenthal- Nikolaj Coster Waldau- Flora Augusta

synopsis  

σύνοψη  

A couple who sacrifice everything to
achieve the highest possible accolade in
the culinary world- a Michelin star.

Ένα ζευγάρι θυσιάζει τα πάντα για να
επιτύχει τον υψηλότερο δυνατό στόχο
στον κόσμο της γαστρονομίας, ένα αστέρι
Μισελέν.
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Digger
2020 / duration - διάρκεια: 1h 41min
language - γλώσσα: Greek - Ελληνικά / subs - υπότιτλοι: English
direction - σκηνοθεσία: Georgis Grigorakis / written by - σενάριο: Georgis Grigorakis + Maria Votti +
Vangelis Mourikis / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Giorgos Karvelas/music - μουσική:
Michalis Moschoutis / key cast - ηθοποιοί: Vangelis Mourikis + Argyris Pandazaras + Sofia Kokkali

synopsis  

σύνοψη  

A contemporary Western about a native
farmer who lives and works alone in a
farmhouse in the heart of a mountain
forest in Northern Greece. For years
now, he has been fighting with an
expanding industrial Monster digging
up the forest, disturbing the lush flora
and threatening his property. Yet, the
greatest threat comes with the sudden
arrival of his young son, after a twenty
year separation. They turn into enemies
under one roof and confront each
other head on, with nature as their only
observer. To prevent the muddy ground
from being pulled out from under their
feet for profit, father and son must dig
deep into it.

Το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν.
Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει
αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός
ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία
επεκτείνεται επιθετικά διαταράσσοντας
την άγρια φύση και απειλώντας τον
πρωταγωνιστή μας. Η μεγαλύτερη απειλή
όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη
του γιου του, ο οποίος επιστρέφει για
να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος
που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της
μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε
ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες
συγκρούονται μετωπικά, με τη φύση ως
τον μόνο παρατηρητή.
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Another Round / Άσπρο Πάτο (Druk)
2020 / duration - διάρκεια: 1h 57min
language - γλώσσα: Danish - Δανέζικα / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά + English
direction - σκηνοθεσία: Thomas Vinterberg / written by - σενάριο: Thomas Vinterberg + Tobias Lindholm / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Sturla Brandth Grøvlen / key cast - ηθοποιοί:
Mads Mikkelsen + Thomas Bo Larsen + Magnus Millang

synopsis  

σύνοψη  

Four high school teachers consume
alcohol on a daily basis to see how it
affects their social and professional lives.

Τέσσερις καθηγητές λυκείου
καταναλώνουν αλκοόλ σε καθημερινή
βάση και παρατηρούν πώς επηρεάζει την
κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

43 wins and 57 nominations

Oscar | Best International Feature Film 2020)
BAFTA | Best Film Not in the English Language

43 βραβεία και 57 υποψηφιότητες

Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας 2020
BAFTA | Καλύτερη ταινία σε γλώσσα εκτός Αγγλικών
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Η Πόλη της Σιωπής / Interlude City of a Dead Woman
2016 / duration - διάρκεια: 2h 02min
language - γλώσσα: Ελληνικά - English / subs - υπότιτλοι: English
direction - σκηνοθεσία: Angela Ismailos / written by - σενάριο: Angela Ismailos / cinematography by διεύθυνση φωτογραφίας: Simos Sarketzis/music - μουσική: Jan A.P. Kaczmarek / key cast - ηθοποιοί:
Shaun Benson - Angela Ismailos - Erich Wildpret - Sarah Miles - Bernard Hill - Giannis Voglis - Roula
Pateraki

synopsis

σύνοψη  

“Interlude City” is a story of
transformation. The story takes place on
the holy island of Patmos. The austere
beauty of the Greek island provides
a dramatic backdrop that naturally
molds an aesthetic code of simplicity
and mysticism. Three of the five main
characters, a former opera singer, a
priest and a bullfighter, have fled to
Patmos seeking redemption. The other
two, an older British couple, are fugitives
of modern life who came here long
ago seeking salvation and alternative
living. Their interaction will irrevocably
affect each other’s lives. “Interlude
City” is about a circle of life that lies
beyond ordinary comprehension.
Through a process of individual crisis
and recollection the main characters will
reach meaningful answers, which will
enable them to continue their journeys.

“Η Πόλη της Σιωπής είναι μια ιστορία
μεταμόρφωσης. Λαμβάνει χώρα στο ιερό
νησί της Πάτμου. Η αυστηρή ομορφιά
του Ελληνικού νησιού απλώνει ένα
δραματικό φόντο που με φυσικότητα
πλάθει έναν αισθητικό κώδικα απλότητας
και μυστικισμού. Τρεις από τους πέντε
κεντρικούς χαρακτήρες, μια πρώην
τραγουδίστρια της όπερας, ένας ιερέας
και ένας ταυρομάχος, έχουν βρεθεί στην
Πάτμο αναζητώντας τη λύτρωση. Οι άλλοι
δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών,
είναι φυγάδες της σύγχρονής ζωής
που ήρθαν εδώ από καιρό αναζητώντας
τη σωτηρία και μια εναλλακτική ζωή.
Η αλληλεπίδραση των χαρακτήρων θα
επηρεάσει αμετάκλητα τη ζωή τους Η
Πόλη της Σιωπής είναι ένας κύκλος
ζωής που απλώνεται πέρα από τον
ορατό κόσμο. Μέσα από μια διαδικασία
προσωπικών κρίσεων και αναμνήσεων, οι
χαρακτήρες θα οδηγηθούν σε σημαντικές
απαντήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στη
συνέχιση του ταξιδιού τους.
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Monday (Δευτέρα)
2020 / duration - διάρκεια: 1h 56min
language - γλώσσα: English + Greek / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά
direction - σκηνοθεσία: Argyris Papadimitropoulos / written by - σενάριο: Rob Hayes + Argyris
Papadimitropoulos / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Hristos Karamanis/
music - μουσική: Alexis Grapsas / key cast - ηθοποιοί: Denise Gough + Sebastian Stan + Yorgos
Pirpassopoulos + Vangelis Mourikis

synopsis  

σύνοψη  

Two Americans in their mid-thirties living
in Athens, meet in the heat of summer
one whirlwind weekend. When Chloe’s
time in Greece is drawing to a close, she
decides to give up her high-flying job
back home and explore whether one
weekend’s passion can stand the reality
of the inevitable Monday.

Δυο Αμερικανοί τριαντάρηδες που ζουν
στην Αθήνα θα συναντηθούν στη κάψα
ενός καλοκαιριάτικου σαββατοκύριακου.
Όταν ο χρόνος της Χλόης στην Ελλάδα
πλησιάζει στο τέλος του, αποφασίζει
να εγκαταλείψει τη δουλειά της και
να εξερευνήσει αν το πάθος ενός
Σαββατοκύριακου μπορεί να αντέξει
την πραγματικότητα της αναπόφευκτης
Δευτέρας.
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Only the Animals (Μόνο αυτοί είδαν τον Δολoφόνο)
(Seules les bêtes)

2020 / duration - διάρκεια: 1h 57min
language - γλώσσα: French / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά + English
direction - σκηνοθεσία: Dominik Moll / written by - σενάριο: Gilles Marchand + Dominik Moll +
Colin Niel / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Patrick Ghiringhelli /music - μουσική:
Benedikt Schiefer / key cast - ηθοποιοί: Denis Ménochet + Laure Calamy + Damien Bonnard +
Nadia Tereszkiewicz

synopsis  

σύνοψη  

A woman is missing. Following a
snowstorm, her car is found on the
road up to a plateau where a few
isolated farms struggle to survive.
While the gendarmes have no leads,
five people know that they are linked
to this disappearance. They all have
their secrets, but no one suspects that
the whole story began far from this
mountain swept by winter winds, on
another continent where the sun beats
down and where poverty does not
prevent desire from dictating its laws.

Μια γυναίκα εξαφανίζεται. Μετά από
μια χιονοθύελλα, το αυτοκίνητό της
βρίσκεται στο δρόμο προς ένα οροπέδιο
με αγροκτήματα που αγωνίζονται να
επιβιώσουν. Ενώ οι χωροφύλακες
δεν βρίσκουν ίχνη της, πέντε άτομα
γνωρίζουν ότι συνδέονται με αυτήν την
εξαφάνιση. Έχουν όλοι τα μυστικά τους,
αλλά κανείς δεν υποψιάζεται ότι όλη
η ιστορία ξεκίνησε μακριά από αυτό το
ανεμοδαρμένο βουνό, σε μια άλλη ήπειρο
όπου ο ήλιος καίει αναλέητα κι η φτώχεια
δεν εμποδίζει την επιθυμία να υπαγορεύει
τους νόμους της.
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Holy Boom
2018 / duration - διάρκεια: 1h 38min
language - γλώσσα: Greek - Ελληνικά / subs - υπότιτλοι: Αγγλικά - English
direction - σκηνοθεσία: Maria Lafi / written by - σενάριο: Elena Dimitrakopoulou + Maria Lafi /
cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Patrick Ghiringhelli /music - μουσική: Benedikt
Schiefer / key cast - ηθοποιοί: Nena Menti +
Gerasimos Skiadaressis + Samuel Akinola +
Anastasia Rafaella Konidi

synopsis  

σύνοψη  

A random explosion connects three
stories of strangers seeking a way to
survive on the edge of legality.

Μία τυχαία έκρηξη συνδέει τρεις ιστορίες
αγνώστων ανθρώπων μεταξύ τους που
προσπαθούν τρόπο να επιβιώσουν στα
όρια της νομιμότητας.
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The Waiter
2018 / duration - διάρκεια: 1h 44min
language - γλώσσα: Greek - Ελληνικά / subs - υπότιτλοι: Αγγλικά - English
direction - σκηνοθεσία: Steve Krikris/ written by - σενάριο: Steve krikris / cinematography by
- διεύθυνση φωτογραφίας: Giorgos Karvelas /music - μουσική: Coti K. / film editing - μοντάζ:
Yorgos Mavropsaridis + Ioanna Pogiantzi / key cast - ηθοποιοί: Aris Servetalis + Giannis
Stankoglou + Alexandros Mavropoulos

synopsis  

σύνοψη  

Renos is an old-time waiter with a
meticulous routine. He is a loner and
an avid collector of information. His
repetitive daily routine liberates him
from the agony of pursuing the unknown.
The unexpected events that invade
his life hide many surprises. Will they
change him, and how will he react?

Ο Ρένος είναι ένας σερβιτόρος παλαιάς
κοπής με σχολαστική καθημερινότητα.
Είναι μοναχικός και μανιώδης συλλέκτης
πληροφοριών. Η επαναλαμβανόμενη
καθημερινότητά του τον απαλλάσσει από
την αγωνία να κυνηγήσει το άγνωστο. Τα
απρόσμενα γεγονότα που εισβάλλουν στη
ζωή του κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Θα
τον αλλάξουν; Πώς θα αντιδράσει;
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Lost In Paris (Paris pieds nus)
2018 / duration - διάρκεια: 1h 23min
language - γλώσσα: French - English / subs - υπότιτλοι: English - Ελληνικά
direction - σκηνοθεσία: Dominique Abel & Fiona Gordon/ written by - σενάριο:
Dominique Abel & Fiona Gordon / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Claire Childeric &
Jean-Christophe Leforestier / key cast - ηθοποιοί: Pierre Richard - Emmanuelle Riva - Emmy Boissard
Paumelle - Céline Laurentie - Fiona Gordon - Charlotte Dubery

synopsis  

σύνοψη  

Martha, an eighty-year-old former
Canadian dancer, has been living in
Paris for decades. Now losing her head,
she is threatened to be sent to an old
people’s home. No way. Martha decides
to call her niece, Canadian librarian
Fiona, for help. Alas, when her relative
arrives in the French capital, Martha has
disappeared. Worse, Fiona loses both
her identity documents and money after
falling into the Seine. Now alone in Paris,
the young woman is desperate. It is at
this point that Dom, a homeless man
who lives in a tent on the Île aux Cygnes,
unexpectedly comes into her life for
better or worse...

Η Μάρθα, μια ογδοντάχρονη Καναδή
πρώην χορεύτρια, ζει στο Παρίσι εδώ και
δεκαετίες. Τώρα που χάνει τα λογικά της,
απειλείται με εγκλεισμό σε γηροκομείο.
Με τίποτα! Η Μάρθα αποφασίζει να
καλέσει την ανιψιά της, την Καναδή
βιβλιοθηκάριο Φιόνα, για βοήθεια. Όταν η
Φιόνα φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα, η
Μάρθα έχει εξαφανιστεί. Αλίμονο!  Ακόμη
χειρότερα, η Φιόνα χάνει την ταυτότητά
και τα χρήματά της όταν πέφτει στον
Σηκουάνα. Τώρα μόνη στο Παρίσι, η
νεαρή γυναίκα είναι απελπισμένη. Σε
αυτό το σημείο ο Ντομ, ένας άστεγος
που ζει σε μια σκηνή στο Île aux Cygnes,
έρχεται απροσδόκητα στη ζωή της για
καλό ή για κακό...
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The Heist of the Century (Τό Κόλπο του Αιώνα)
2020 / duration - διάρκεια: 1h 54min
language - γλώσσα: Spanish - Ισπανικά / subs - υπότιτλοι: English - Ελληνικά
direction - σκηνοθεσία: Ariel Winograd/ written by - σενάριο: Alex Zito & Fernando Araujo /
cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Félix Monti / music by - μουσική: Dario Eskenazi / key cast - ηθοποιοί: Guillermo Franclla - Diego Peretti - Luis Luque

σύνοψη  
Το 2006 μία ομάδα ληστών εκτέλεσε αυτήν που θεωρείται μία από τις πιο διάσημες και
ευφυείς ληστείες τραπεζών στην ιστορία της Αργεντινής, όταν λήστεψαν την Τράπεζα
του Ρίο στο Ακασούσο του Μπουένος Άιρες.
Πέντε αφοσιωμένοι ληστές τραπεζών, μαζί με εικοσιτρείς αβοήθητους ομήρους,
βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο. Οι θρασείς ληστές θα καταφέρουν να
ξεφύγουν έχοντας ολοκληρώσει την ληστεία του αιώνα;

synopsis  
In 2006, a group of thieves performed what is considered one of the most famous
and smart bank heists in the history of Argentina when they rob the Banco Río branch
in Acassuso.
Five determined bank thieves along with twenty-three helpless hostages find themselves trapped in the building. Will the audacious robbers get away with the heist of
the century?
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Annette
2021 / duration - διάρκεια: 2h 21min
language - γλώσσα: English - Αγγλικά / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - Greek
direction - σκηνοθεσία: Leo Carax/ written by - σενάριο: Ron Mael & Russell Mael / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Caroline Champetier / music by - μουσική: The
Sparks / key cast - ηθοποιοί: Adam Driver - Marion Cotillard - Simon Helberg

σύνοψη  
Παρακολουθούμε την ιστορία του Χένρυ, ενός stand-up κωμικού με αιχμηρή αίσθηση
του χιούμορ και της Ανν, μια διεθνώς γνωστής τραγουσίστριας της όπερας.
Ζώντας κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας αποτελούν το ιδανικό ζευγάρι.  Η γέννηση
του πρώτου τους παιδιού, της Αννέττ, ενός μυστηριώδους κοριτσιού με ένα ιδιαίτερο
χάρισμα, θα αλλάξει δραστικά την κοινή τους ζωή.

synopsis  
The story of Henry, a stand-up comedian with a fierce sense of humor and Ann, a
singer of international renown.
In the spotlight, they are the perfect couple, healthy, happy, and glamourous. The birth
of their first child, Annette, a mysterious girl with an exceptional destiny, will change
their lives.
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O Πατέρας (the Father)
2020 / duration - διάρκεια: 1h 37min
language - γλώσσα: English - Αγγλικά / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - Greek
direction - σκηνοθεσία: Florian Zeller / written by - σενάριο:
Christopher Hampton & Florian Zeller / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Ben
Smithard / music by - μουσική: Ludovico Einaudi / key cast - ηθοποιοί: Anthony Hopkins Olivia Colman

σύνοψη  
Ένας άντρας αρνείται κάθε βοήθεια από την κόρη του καθώς μεγαλώνει.
Προσπαθώντας να κατανοήσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής του, αρχίζει να
αμφιβάλλει για τα αγαπημένα του πρόσωπα, το ίδιο του το μυαλό, ακόμη και την ύφανση
της πραγματικότητας που τον περιβάλλει.

synopsis  
A man refuses all assistance from his daughter as he ages.
As he tries to make sense of his changing circumstances, he begins to doubt his loved
ones, his own mind and even the fabric of his reality.
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ντοκυματέρ
documentaries
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H Αποκάλυψη ενός Κόκκου Σιταριού
The Apocalypse of a grain of wheat / L’Apocalypse d’un grain de blé
2021 / duration - διάρκεια: 53min
language - γλώσσα: French - Greek / subs - υπότιτλοι: Greek - Ελληνικά
direction - σκηνοθεσία: Anastase Liaros / produced by: Freestudios Geneva +
Charles Pictet + Giorgio D’Imperio / written by - σενάριο: Alex Zito & Fernando Araujo / cinematography
by - διεύθυνση φωτογραφίας: Benjamin Banon / music by - μουσική: Nana Mouskouri + Lucien DiNapoli
/ key cast - ηθοποιοί: Corinne Bodmer + George Stoukas + George Flokalis + Christos Ypsilantis + Marc
Bodmer + Néféli Bodmer + Georgia Flokalis

synopsis  
Wheat is one of the most modified agricultural crops by agronomic progress.
Director Anastase Liaros alongside Corine Bodmer leads us through a fascinating
journey mixing personal thoughts and collective challenges to rehabilitate the knowhow of one of the oldest professions in the world: milling.
Her journey takes us from Greece to Switzerland, to meet nutritionists, bakers,
restaurateurs and manufacturers. While our relationship to nutrition has changed in
the last 50 years, her story opens up a reflection on the possibilities for everyone to
think about healthier food in his/her own ecosystem.

σύνοψη
Ενώ η διατροφική μας κουλτούρα έχει εκβιομηχανιστεί βαθιά κατά τη διάρκεια του
περασμένου αιώνα, η Corinne Bodmer αντιμετωπίζει την πρόκληση να αλέσει το
δικό της αλεύρι με τον “παλιομοδίτικο τρόπο” στους παλιούς ανακαινισμενους
ανεμόμυλους της Πάτμου.
Το σιτάρι είναι μια από τις πιο τροποποιημένες γεωργικές καλλιέργειες εξαιτίας της
αγροτικής προόδου.
Ο σκηνοθέτης Αναστάσης Λιάρος μαζί με την Corine Bodmer μας οδηγούν σε
ένα συναρπαστικό ταξίδι αναμειγνύοντας προσωπικές σκέψεις και συλλογικές
προκλήσεις για να αποκαταστήσουμε την τεχνογνωσία ενός από τα παλαιότερα
επαγγέλματα στον κόσμο: του μυλωνά.
Το ταξίδι της Corine ταξιδεύει κι εμάς από την Ελλάδα στην Ελβετία, για να
συναντήσουμε διατροφολόγους, αρτοποιούς, εστιάτορες και κατασκευαστές. Ενώ η
σχέση μας με τη διατροφή έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια, η ιστορία της ανοίγει
έναν προβληματισμό σχετικά με τις δυνατότητες του καθενός μας να επιλέξει μια πιο
υγιεινή διατροφή σε αρμονία με το οικοσύστημα.
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Χαμένες Ζωές (Lost Lives)
2019 / duration - διάρκεια: 1h 33min
language - γλώσσα: English - Αγγλικά / subs - υπότιτλοι: Greek - Ελληνικά
produced & directed by - παραγωγή & σκηνοθεσία: Dermot Lavery + Michael Hewitt / written by σενάριο: Alex Zito & Fernando Araujo / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Mark Garrett
/ music by - μουσική: NMark Gordon + Neil Martin + Richard Hill + Charlie Graham / Music performed
by: The Ulster Orchestra and Codetta Choir / cast: Kenneth Branagh - Roma Downey - Ciarán Hinds
- Martin McCann - James Nesbitt - Stephen Rea - Judith Roddy - Michael Smiley

synopsis

σύνοψη

Lost Lives is a major cinematic film
inspired by the book of the same name.
A book that, uniquely, records the
circumstances of every man, woman and
child who died in a conflict – the Northern
Irish ‘Troubles.’ There are over 3700
entries in the book. Over 3700 lost lives.

Το Lost Lives είναι μια κινηματογραφική
εμπειρία εμπνευσμένη από το ομώνυμο
βιβλίο. Ένα βιβλίο που με μοναδικό τρόπο
καταγράφει τις συνθήκες όπου έχασε την
ζωή του κάθε άνδρας, γυναίκα ή παιδί
σε μια σειρά  σύγκρουσεων, τις ΒορειοΙρλανδικές Ταραχές. Υπάρχουν πάνω από
3700 καταχωρήσεις στο βιβλίο. Πάνω από
3700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Featuring an elegiac combination of highend cinematography, a full orchestral
score and readings from the book by an
ensemble cast of leading Irish actors, the
film is a requiem. A reminder that war is
hell.

The screening is in
collaboration with the
Peloponnese
Documentary Festival.
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Διαθέτοντας έναν ελεγειακό συνδυασμό
υψηλής κινηματογραφίας, μια πλήρη
ορχηστρική μουσική επένδυση και
αναγνώσεις από το βιβλίο από ένα σύνολο
από κορυφαίους Ιρλανδούς ηθοποιούς, η
ταινία είναι ένα ρέκβιεμ. Μια υπενθύμιση
ότι ο πόλεμος είναι κόλαση.
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Η Μουσική των Πραγμάτων (The Music of Things)
2019 / duration - διάρκεια: 1h 30min
language - γλώσσα: Νο Dialogues
directed by: Menios Karagiannis / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Menios Karagiannis /
music by - μουσική: Yiorgos Katsanos / cast: Giannis Giannoudakis + Yiorgos Katsanos + Homer Vlaxos

synopsis  

σύνοψη

Three people completely focused and
dedicated to what they do.

Τρία άτομα απόλυτα συγκεντρωμένα και
αφοσιωμένα σε αυτό που κάνουν.

A musician, a carpenter, and a photographer invite us to their world and reveal
the most sensitive aspects of their work.

Ένας μουσικός, ένας ξυλουργός και ένας
φωτογράφος μας προσκαλούν στον
κόσμο τους και αποκαλύπτουν τις πιο
ευαίσθητες πτυχές της δουλειάς τους.

In the absence of words, images and
sounds obtain a different meaning, while
music becomes an offspring of togetherness. The film takes us on a journey
with no destination, to a haven of details

Ελλείψει λέξεων, οι εικόνες και οι ήχοι
αποκτούν διαφορετικό νόημα, ενώ
η μουσική γεννιέται μέσα από την
ένωσή τους. Η ταινία μάς ταξιδεύει
χωρίς προορισμό, σε ένα καταφύγιο
λεπτομερειών όπου κατοικεί το σύμπαν.

The screening is in
collaboration with the
Peloponnese
Documentary Festival.
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H Σιωπή των Άλλων (the Silence of Others)
El silencio de otros

2019 / duration - διάρκεια: 1h 36min
language - γλώσσα: Spanish / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά + English
directed by - σκηνοθεσία: Robert Bahar & Almudena Carracedo / produced by - παραγωγή: Agustín
Almodóvar + Pedro Almodóvar / written by - σενάριο: Ricardo Acosta + Robert Bahar + Almudena Carracedo + Kim Roberts / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Almudena Carracedo / music
by - μουσική: Leonardo Heiblum & Jacobo Lieberman

synopsis

σύνοψη

The Silence of Others reveals the epic
struggle of victims of Spain’s 40-year
dictatorship under General Franco,
who continue to seek justice to this
day. Filmed over six years, the film
follows the survivors as they organize
the groundbreaking ‘Argentine Lawsuit’
and fight a state-imposed amnesia of
crimes against humanity, and explores
a country still divided four decades into
democracy. Seven years in the making,
The Silence of Others is the second
documentary feature by Emmy-winning
filmmakers Almudena Carracedo and
Robert Bahar (Made in L.A.). It is being
Executive Produced by Pedro Almodóvar,
Agustín Almodóvar, and Esther García.

Η σιωπή των άλλων αποκαλύπτει τον
επικό αγώνα των θυμάτων της 40χρονης
δικτατορίας της Ισπανίας υπό τον
στρατηγό Φράνκο, που συνεχίζουν να
αναζητούν δικαιοσύνη μέχρι σήμερα.
Η ταινία ακολουθεί τους επιζώντες
καθώς οργανώνουν την πρωτοποριακή
«Αργεντινή αγωγή» και πολεμάει
τη συλλογική αμνησία απέναντι σε
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
που έχουν επιβληθεί από το κράτος και
εξερευνά μια χώρα που εδώ και τέσσερις
δεκαετίες -παρόλη την αποκατάσταση της
δημοκρατίας- εξακολουθεί να διχάζεται.
Με γυρίσματα που διήρκησαν επτά
χρόνια, οι “Φωνές των Άλλων” είναι το
δεύτερο ντοκιμαντέρ των βραβευμένων
με Emmy κινηματογραφιστών Almudena Carracedo και Robert Bahar (Made
in L.A.). Παραγωγή: Pedro Almodóvar,
Agustín Almodóvar και Esther García.

The screening is in
collaboration with the
Peloponnese
Documentary Festival.

.
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Για την μικρή Σάμα (For Sama)
2019 / duration - διάρκεια: 1h 40min
language - γλώσσα: English - Arabic / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά + English
directed by - σκηνοθεσία: Waad Al-Kateab + Edward Watts / cinematography by - διεύθυνση
φωτογραφίας: Waad Al-Kateab / music by - μουσική: Nainita Desai / cast: Kenneth Branagh - Roma
Downey - Ciarán Hinds - Martin McCann - James Nesbitt - Stephen Rea - Judith Roddy - Michael Smiley
key cast - εμφανίζονται: Waad Al-KateabHamza Al-KhateabSama Al-Khateab

synopsis
FOR SAMA is both an intimate and epic journey into the female experience of war.
A love letter from a young mother to her daughter, the film tells the story of Waad
al-Kateab’s life through five years of the uprising in Aleppo, Syria, as she falls in love,
gets married and gives birth to Sama, all while cataclysmic conflict rises around her.
  Her camera captures incredible stories of loss, laughter and survival as Waad
wrestles with an impossible choice – whether or not to flee the city to protect her
daughter’s life, when leaving means abandoning the struggle for freedom for which
she has already sacrificed so much.

σύνοψη  
Το “Για την μικρή Σάμα”  είναι ταυτόχρονα ένα προσωπικό και επικό ταξίδι στη γυναικεία
εμπειρία του πολέμου.
Ένα ερωτικό γράμμα από μια νεαρή μητέρα προς την κόρη της, η ταινία αφηγείται
την ιστορία της ζωής της Waad al-Kateab σε διάστημα πέντε ετών από την εξέγερση
στο Χαλέπι της Συρίας καθώς ερωτεύεται, παντρεύεται και γεννά τον Σάμα, ενώ η
κατακλυσμική σύγκρουση υψώνεται γύρω της.
Η κάμερά της καταγράφει απίστευτες ιστορίες απώλειας, χαράς και επιβίωσης καθώς
η Waad παλεύει με μια δύσκολη επιλογή - αν θα φύγει ή όχι από την πόλη για να
προστατεύσει τη ζωή της κόρης της- όταν η αποχώρηση σημαίνει εγκατάλειψη του
αγώνα για ελευθερία για τον οποίο έχει ήδη θυσιάσει τόσα πολλά.

37° 18’ N

22

26° 32’ E

Patmos Cinema Festival / Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου

Το Αίμα μας Είναι Κρασί (Our Blood Is Wine)
2019 / duration - διάρκεια: 1h 18min
language - γλώσσα: English - Georgian / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά + English
directed by - σκηνοθεσία: Emily Railsback / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας:
Emily Railsback / music by - μουσική: Gabriel Dib / key cast - εμφανίζονται Jeremy Quinn +
Ramaz Nikoladze + Giorgi Natenadze + Mariam Iosebidze + Luarsab Togonidze

synopsis  

σύνοψη  

Filmmaker Emily Railsback and awardwinning sommelier Jeremy Quinn provide
intimate access to rural family life in the
Republic of Georgia as they explore the
rebirth of 8,000-year-old winemaking
traditions almost lost during the period of
Soviet rule.

Η σκηνοθέτις Emily Railsback και ο
βραβευμένος σομελιέ Jeremy Quinn
προσφέρουν ην διεισδυτική ματιά τους στην
αγροτική οικογενειακή ζωή της Γεωργίας,
καθώς εξερευνούν την αναγέννηση
οινοποιητικών τεχνικών 8.000 ετών που
σχεδόν είχαν χαθεί κατά την περίοδο της
σοβιετικής κυριαρχίας.

By using unobtrusive iPhone technology,
Railsback brings the voices and
ancestral legacies of modern Georgians
directly to the viewer, revealing an
intricate and resilient society that has
survived regular foreign invasion and
repeated attempts to erase Georgian
culture.

Χρησιμοποιώντας διακριτική τεχνολογία
βιντεοσκόπησης, η σκηνοθέτης φέρνει κοντά
στον θεατή τις προγονικές παραδόσεις των
σύγχρονων Γεωργιανών, αποκαλύπτοντας μια
περίπλοκη και ανθεκτική κοινωνία που έχει
επιβιώσει από τις συνεχόμενες κατακτήσεις
και προσπάθειες εκμηδενισμού του πολιτισμού
της.

The revival of traditional winemaking is
the central force driving this powerful,
independent and autonomous
nation to find its 21st century
identity.

Η αναβίωση της παραδοσιακής οινοποιητικής
τέχνης είναι η κινητήριος δύναμη που οδηγεί
αυτό το ισχυρό, ανεξάρτητο και αυτόνομο
έθνος να βρει την ταυτότητά του στον 21ο
αιώνα.
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Οι Μη Χαμένες Πατρίδες (The UnLost Homeland)
2021 / duration - διάρκεια: 2h 11min
language - γλώσσα: Ελληνικά - English / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - English

directed by - σκηνοθεσία: Eftychia Fragou / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Stamos
Birsim + Yorgos Demir + George Chinas / music by - μουσική: Evanthia Reboutsika / interviewees εμφανίζονται: Giannis Demirtzoglou - Emilios Eden - Anastasia Eden - Stavros Kaloumenos - Eleni
Nioti - Giannis Ntokmetzioglou - Panagiotis Pantelidis - Marina Papaconstantinou - Andonis Parizianos
- Thomas Poulas - Konstantinos Portokalidis - Vassilis Sidiropoulos - Ioannis Stoupakis - Nikolas
Tsironis - Cengiz Aktar & the Ecumenical Patriarch of Constantinople and New Rome Bartholomew

synopsis  

  “The UnLost Homeland” follows the story of 12 Greeks from Constantinople who lived
through the Istanbul pogrom of 1955 in Turkey.
   It is notorious in modern history as the only pogrom of such magnitude to have taken
place during peacetime.
   The camera lens together with the presenter transports us to the stories of all the
refugees who were forced to leave their country as well as of one Turk who is in self-exile.
These are the stories of everyday people who were brutally uprooted.

σύνοψη  

   Οι “Μη Χαμένες Πατρίδες” ακολουθούν την ιστορία 12 Ελλήνων που έζησαν το πογκρόμ
της Κωνσταντινούπολης το 1955 στην Τουρκία.
   Είναι διαβόητο στη σύγχρονη ιστορία ως το μόνο πογκρόμ τέτοιου μεγέθους που συνέβη
σε καιρό ειρήνης.
    Ο φωτογραφικός φακός μαζί με την παρουσιάστρια, μας μεταφέρουν στις ιστορίες
όλων των προσφύγων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους καθώς και
στην ιστορία ενός Τούρκου που βρίσκεται σε αυτοεξορία.  
    Αυτές είναι οι ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων που ξεριζώθηκαν βάναυσα.
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Μαθαίνοντας σκέιτμπόρντ σε μία εμπόλεμη ζώνη (αν είσαι κορίτσι)
Learning to Skateboard In A Warzone (If you are a Girl)
2019 / duration - διάρκεια: 45min
language - γλώσσα: Dari - English / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - English
directed by - σκηνοθεσία: Carol Dysinger / cinematography by - διεύθυνση φωτογραφίας: Lisa Rinzler
/ music by - μουσική: Sasha Gordon/ Filming Location: Kabul, Afghanistan / Certification: USA:TV-MA

synopsis

σύνοψη  

This is the story of young Afghan girls
learning to read, write and skateboard in
Kabul.

Αυτή είναι η ιστορία νεαρών κοριτσιών από
το Αφγανιστάν που μαθαίνουν γραφή,
ανάγνωση και σκέιτμπορντ στην Καμπούλ.

After several years after the fall of the
Taliban, Afganistan is still one of the worst
places on earth to be born a girl.

Αρκετά χρόνια μετά την πτώση των
Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν είναι ακόμα ένα
από τα χειρότερα μέρη στον κόσμο για να
γεννηθείς κορίτσι.

Most women never learn how to read or
write.

Οι περισσότερες γυναίκες ποτέ δεν
μαθαίνουν να διαβάζουν.

Hidden behing high walls, somewhere in
Kabul, there is program that seeks out
poor children and supports them to enter
the public school system.

Κρυμμένη πίσω από ψηλούς τοίχους,
κάπου στην Καμπούλ, υπάρχει μία δομή
που αναζητά κορίτσια και τα στηρίζει για να
ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα παιδείας.

Oscar 2020 | Best Documentary Short Subject
BAFTA 2020 | Best British Short Film
Tribeca 2020 |Best Documentary
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Καινούργιος Ουρανός (Newborn Sky)
2021 / duration - διάρκεια: 1h 15min
language - γλώσσα: Ελληνικά - English / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - English
written & directed by - σενάριο - σκηνοθεσία: Giannis Xydas / cinematography by - διεύθυνση
φωτογραφίας: Christos Panagos + Alexandros Aristopoulos / music by - μουσική: Thanos Mikroutsikos
+ Kostantis Pistiolis/ editing - montage: Tasos Konstantopoulos / production - παραγωγή: Collective
Memory Film Group

σύνοψη   

   Γυναίκες διωκόμενες, γυναίκες που συνειδητά επιλέγουν να πολεμήσουν, γυναίκες
επιστρατευμένες, συνθέτουν το βιωματικό ψηφιδωτό ενός εμφυλίου πολέμου. Ενός
πολέμου που εμπεριέχει την οδύνη, αλλά και την αυταπάρνηση και την ελπίδα της
εφόδου προς τον ουρανό.
   Νέες κοπέλες κυρίως από αγροτικές περιοχές, μεγαλωμένες στο περιβάλλον της
ελληνικής επαρχίας και της υπαίθρου, έχοντας όμως την παρακαταθήκη των αγώνων
της Κατοχής συμμετέχουν και χειραφετούνται μέσα από τον αγώνα τους. Σε αυτό το
ντοκιμαντέρ οι μαχήτριες του ΔΣΕ αφηγούνται.

synopsis  

   The documentary film Newborn Sky tells the story of women who fought in the
ranks of DSE. Women who had been persecuted, women who had made the conscious decision to fight, women who had been drafted, together they constitute the
mosaic of the civil war. Apart from grief this war also spread the will to sacrifice oneself and the hope of storming heaven.
   They were young women mainly from rural areas who had been brought up in
the traditions of the Greek province. The struggle against the German Occupation
inspired them to fight on the side of DSE but at the same time they were also fighting
for their liberation as women.
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H Χώρα του Μελιού (Honeyland)
2019 / duration - διάρκεια: 1h 29min
language - γλώσσα: Turkish - Macedonian - qbo - Bosnian / subs - υπότιτλοι: Ελληνικά - English
written & directed by - σενάριο - σκηνοθεσία: Tamara Kotevska + Ljubomir Stefanov / cinematography
by - διεύθυνση φωτογραφίας: Fejmi Daut + Samir Ljuma/ music by - μουσική: Foltin

σύνοψη   

   Η Χατιτζέ ζει με την άρρωστη μητέρα της στα βουνά της Βόρειας Μακεδονίας,
βγάζοντας τα προς το ζην καλλιεργώντας μέλι χρησιμοποιώντας αρχαίες μελισσοκομικές
παραδόσεις.
Όταν μια απείθαρχη οικογένεια μετακομίζει δίπλα, αυτό που στην αρχή μοιάζει
με βάλσαμο για τη μοναξιά της γίνεται πηγή έντασης καθώς και αυτοί θέλουν να
ασχοληθούν με τη μελισσοκομία, ενώ αγνοούν τις συμβουλές της.
Η πιο βραβευμένη ταινία από το φετινό φεστιβάλ Sundance κέρδισε το Παγκόσμιο
Βραβείο Κινηματογράφου, το ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής για την κινηματογραφία
και το ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής για την πρωτοτυπία. Το HONEYLAND είναι
ένα επικό, οπτικά εκπληκτικό πορτρέτο της λεπτής ισορροπίας μεταξύ φύσης και
ανθρωπότητας κι έχει κάτι γλυκό για όλους.

synopsis  

   Η Χατιτζέ ζει με την άρρωστη μητέρα της στα βουνά της Βόρειας Μακεδονίας,
βγάζοντας τα προς το ζην καλλιεργώντας μέλι χρησιμοποιώντας αρχαίες
μελισσοκομικές παραδόσεις. Όταν μια απείθαρχη οικογένεια μετακομίζει δίπλα, αυτό που
στην αρχή μοιάζει με βάλσαμο για τη μοναξιά της γίνεται πηγή έντασης καθώς και αυτοί
θέλουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία, ενώ αγνοούν τις συμβουλές της. Η πιο
βραβευμένη ταινία από το φετινό φεστιβάλ Sundance κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο
Κινηματογράφου, το ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής για την κινηματογραφία και το
ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής για την πρωτοτυπία. Το HONEYLAND είναι ένα επικό,
οπτικά εκπληκτικό πορτρέτο της λεπτής ισορροπίας μεταξύ φύσης και ανθρωπότητας κι
έχει κάτι γλυκό για όλους.
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Γλωσσοδέτες (Tongue Twisters)
2021 / duration - διάρκεια: 1h 02min
language - γλώσσα: Ελληνικά / subs - υπότιτλοι: English
written & directed by - σενάριο - σκηνοθεσία: Simos Korexenidis / cinematography by - διεύθυνση
φωτογραφίας: Giorgos Chrisafakis / music by - μουσική: Dramamini / editing - montage: Nikos Gavalas
/ εμφανίζονται - cast: Christoforos Charalambakis - Evgenios Trivizas - Nikos Sarantakos - Maria Ignatiou
- Marilena Kavvada

σύνοψη   

    Τι είναι οι Γλωσσοδέτες; Γιατί υπάρχουν στη Γλώσσα; Τι εξυπηρετούν;
Τι είναι αυτό που συνδέει τόσο ανενδοίαστα κάποιες επιλεγμένες λέξεις με το γέλιο;
Μπορεί μια τεκμηρίωση για τη γλώσσα να είναι ταυτόχρονα και μια σύγχρονη κοινωνική
καταγραφή αντιληπτικότητας της ευφορίας;
Ένα αστειογλωσσικοεκπαιδευτικοπαραμυθοτσαχπινογαργαλιάρικο ντοκιμαντέρ.

synopsis  

   What is a tongue twister? Why do they exist in the Language? What’s their purpose?
What is that connects so thrilling some selected words with Laughter?
Can a documentation about Language be a contemporary perception of  euphoria ?
A funnylanguageeducationalfairycheesyticklling documentary
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Το Ταξίδι στην Ελλάδα (the Trip to Greece)
2021 / duration - διάρκεια: 1h 43min
language - γλώσσα: Ελληνικά / subs - υπότιτλοι: English
written & directed by - σενάριο - σκηνοθεσία: Michael Winterbottom / cinematography by - διεύθυνση
φωτογραφίας: James Clarke / εμφανίζονται - cast: Steve Coogan + Rob Brydon + Claire Keelan

σύνοψη   

   Οι ηθοποιοί Ρομπ Βράιντον και Στήβ Κούγκαν ταξιδεύουν από την Τροία ως την Ιθάκη
ακολουθόντας τα βήματα του Οδυσσέα.

synopsis  

   Actors Rob Brydon and Steve Coogan travel from Troy to Ithaca following in the
footsteps of the Odysseus.
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short films
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A fire broke
out in Neos
Voutzas and
Mati.
People lost
their lives.
Reminiscent
memories of
an unjustified
tragedy.

Greece a little
before the fall of
State Socialism.
In front of Anthi’s
eyes the country
is changing, the
world is changing
and with them
Christos seems to
be changing too.

Badland Bella

Christos Pitharas Thelyia Petraki
2020 / 6m 16s / Greece Greece / 24m / 2020
In the midst
of a heatwave
of insanity,
two children
find a way to
cool everyone
down!

The journey of
a young girl in
the Arctic,
where she
finds a very
special friend,
a Beluga
whale.

Chasing Stars Heatwave

Laura Aldofredi Fokion Xenos
2020 / 2m 21s / Netherlands Greece / 7m 13s / 2020
Life is a short
story that
foregrounds
the issue
of human
existence.

Ifigeneia is visiting
for the first time her
future husband’s
family home,
being invited for
lunch. Instead of
dessert, she brings
along a little girl
and she makes
an impression on
family and friends.

Ifigeneia: no more tears Život / Life

George Georgakopoulos Nenad Teofilovic
2020 / 17m 40s / Greece Serbia / 3m 19s / 2020

The story of a
red line and a
black line.

An arrogant
man berates
a mime. As a
consequence, he
is transformed
into a mime until
he learns to treat
others how he
would like to be
treated.

Ligne rouge et ligne noire Mime Your Manners
Paola Sorrentino
2020 / 1m21s / Italy

37° 18’ N

Kate Namowicz & Skyler Porras
USA / 3m 20s / 2020
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Everything in
Katerina’s life
seems in order.
However, she’s
feeling deeply
lonely and she’s
looking for a
solution following
a rather unusual
way.

Phalaenopsis alba Politically Correct

A rising, innovative
politician of the
new generation
and amateur
painter, strives
to achieve the
“ideal red” in
his paintings, in
order to be able
to continue his
charity work.

Yeorgia M. Sotirchou Dimitris Filis
2018 / 16m 55s / Greece Greece / 16m 16s / 2020
With the
departing
of the last
human on
earth, we are
ushered into a
new era of life.

A teenage girl,
in an every day
routine, takes
the same old bus
from her house
to the beach and
back again, on her
back she carries a
small container in
which she collects
fresh sea water.

The Last Mother The weight of the sea

Megan de Jong & Garai Vorm Kostis Alevizos
2020 / 3m 03s / Netherlands Greece / 16m 40s / 2020
A short
narrative
documentary
about the
aftermath of
Zak’s murder
from her
community’s
perspective.

A married couple
is woken in the
dead of night by a
mysterious phone
call. Unable to sleep,
they are drawn
into an unsettling
examination of their
fears and desires.

This is Right; Zak Life and Af ter Whoever Was Using This Bed
Gevi Dimitrakopoulou Andrew Kotatko
2020 / 13m 02s / Greece Australia / 21m 10s / 2020

Be confident. Do not
be afraid to
defend your
beliefs

A father has
kidnapped
his daughter.
Running out of
money, they
are on a road
trip, trying to
go as far as
possible.

No Of fense Harmonica Man

Dimitris Andjus
2021 / 3m 06s / Greece
37° 18’ N

Kate Namowicz & Skyler Porras
Greece / 19m 28s / 2019
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Yiannis Pappas / fishermen
|somewhere in patmos|
2-channel video tableau vivant

Throughout Yiannis Pappas’ work runs
a deep fascination for the relation
between space and the human body
in natural and urban environments.
His visual language is rich and varied,
encompassing multiple forms of expression, such as video work, photography,
performative, installative and interventionist practices, all of which

the signs of Pappas’ anthropological
and phenomenological approach toward
his subjects. Underscored by a critical
interest in space, as sites of physical
and symbolic enactment, his artistic
work and research explore how different
places are sustained collectively and
individually throughout history.

*Yiannis Pappas is a visual and performance artist, he studied at the Athens

School of Fine Arts and then at the University of Arts Berlin (UdK). Scholarship
holder of the Academy of Athens and recipient of an IKY award, he graduated
from the scientific and artistic postgraduate program Space Strategies of the
Berlin Academy of Arts KhB Weißensee with a focus on Anthropology and
Performance Art. He was born in Patmos, lives in Berlin and works internationally.
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more strange stories                            
Through faulty handling,
which lead to the collapse
of a penitentiary and to
the mass escape of the
majority of inmates, Jail-R
suffers multiple fractures
and loses his job. While
convalescing, he is hired
as a bank security guard.

What he doesn’t
realize is that the three
masterminds behind the
prison break are about
to hit the branch on his
morning shift. Since he is
in a plaster cast, he will be
almost immobilized.

Cast-Outs Greece - 21min - 2020
directed by: Alexandros Romanos Lizardos & Akis Melahris / writen by: Giorgos Komiotis & lexandros
Romanos Lizardos / cast: Yorgos Karamihos + Thanasis Viskadourakis + Timotheos Thanos

Dive

directed by: Thimios Bakatakis
2020 / 4m 29s / Greece

A boy wanders around the wilderness in
the island of Andros where he discovers
another world that makes him wonder
and contemplate.

the secret garden                                                                      
Tο oινοποιείο “Πάτοινος” θα είναι
τόπος συνάντησης για τους
επισκέπτες του φεστιβάλ. Στον
μυστικό του κήπο θα βρίσκονται
διάσπαρτα γλυπτά του Ευστράτιου
Πάλλα. Μετά την προβολή του
ντοκιμαντέρ “Our Blood is Wine”
θα ακολουθήσει wine tasting.
The winery “Patinos” will be a
meeting place for the visitors
of the festival. In its secret
garden ther will be sculptures
of Efstratios Pallas. After the
screening of the documentary
“Our Blood is Wine” wine
tasting will follow.

37° 18’ N
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πρόγραμμα προβολών screening programme
ταινίες μεγάλου μήκους/ feature films μικρού μήκους / shorts ντοκιμαντέρ/documentaries

Πάτμιον / Patmion ΠαλαιόΣχολείοΧώρας/ChoraOldSchool
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου /Wednesday 8 September
20:45 / Η Πόλη της Σιωπής (Interlude city of a dead 21:00 / Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους
Short Film Panorama / 1h 15m
woman / 2h02m / Angela Ismailos / Q&A / p.8
22:15 / Μαθαίνοντας σκέιτμπορντ σε μία Εμπόλεμη
23:00 / Dive /Thymios Bakatakis / 4m 29s / p.31

Ζώη (Learning to skateboard in a war zone) 45m / p.25

23:05 / The Waiter / 1h44m / Steve Krikris /
Q&A / p.12

23:00 / Για την Μικρή Σάμα (For Sama) 1h 40m /
Waad Al-Kateab + Edward Watts / p.22

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου / Thursday 9 September
21:00 / Διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους
(short films competitive section) 1h 45m

20:45 / Δευτέρα (Monday) 1h 56m
Argyris Papadimitropoulos) / Q & A / p.9

23:00 / Η γεύση της Απιστίας (A Taste of Hunger) 23:00 / Χαμένες Ζωές (Lost Lives) 1h 33m
Dermot Lavery + Michael Hewitt / p.19
1:44 / Christoffer Boe / p.5

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου Friday 10 September
23:00 / Άσπρο Πάτο (Another Round) 1h 57m
Thomas Vinterber / Q & A / p. 7

23:00 / Η Μουσική των Πραγμάτων (The Music
of Things) / Menios Caragiannis / 1h30m / p.20

Saturday 11 Σεπτεμβρίου / Saturday 11 September
23:00 / Digger / 1h41m / Georgis Grigorakis /
Q&A / p.6

23:00 / The Heist of the Century (To κόλπο του
Αιώνα) 1h 54m / Ariel Winograd / p.14

21:00 / Χαμένοι στο Παρίσι (Lost In Paris)
1h 23m / Dominique Abel / p. 13

22:45 / Holy Boom / Maria Lafi / 1h 37m / p.11

Sunday 12 Σεπτεμβρίου / Sunday 12 September
23 :00 / Μόνο αυτοί είδαν τον δολοφόνο (Only the 23:00 / Η Σιωπή των Άλλων (The Silence of
Animals) 1h 57m / Dominik Moll / p.10
Others) / 1h 35m / Robert Bahar / p.21

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου / Monday 13 September
20:30 / Οι Μη Χαμένες Πατρίδες (The UnLost
21:00 / Καινούργιος Ουρανός (Newborn Sky) / 1h 15m
Homeland) 1h 56m / Eftychia Fragou / Q&A / p.24 Giannis Xydas / p.26
23 :00 / Ο Πατέρας (the Father) 1h 57m / Dominik 22:30 / Γλωσσοδέτες ( Tongue Twisters) / 1h 02m
Simos Korexenidis / p.28
Moll / p.15

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου / Monday 14 September
20 :30 / Ανέτ (Annette) 1h 37m / Leos Carax / p.16 21:00 / H Χώρα του μελιού (Honeyland)/ 1h 29m
Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov / p. 27
23:00 / Στο Γύψο (Cast-Outs) / 21m / p.29

23:25 / ΒραβευμένεςΤαινίεςΜικρούΜήκους(ShortFilmAwards)
00:00 / Λήξη (Ending)

22:45 / Ταξίδι στην Ελλάδα (Trip to Greece)/ 1h
43m / Michael Winterbottom / p. 29

Ειδικές Προβολές / Special Screenings
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου / Friday 4 September
Προαύλειο πίσω από τους μύλους: 21:00 / H Αποκάλυψη ενός κόκκου σιταριού (The ApocaCourtyard behind the windmills: lypse of a grain of wheat) / 53m / Anastase Liaros / p.18
Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου / Sunday 12 September
Οινοποιείο “Πάτοινος”: 21:00 / Το αίμα μας είναι κρασί (Our blood is wine) / 1h 18m
“Patoinos” Winery: Emily Railsback / p.23
37° 18’ N
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(helping a cinema festival brings a warm and fuzzy feeling)

Δήμος Πάτμου

Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο

υπό την αιγίδα / under the auspices
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