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International & Greek Short Films in SW Crete 

At a Glance - 5 Day Event 
 

FREE ENTRY - ALL EVENTS - ALL WELCOME 

 

Saturday June 1 
14:00 - 17:00 | Meet & Greet & registration Buffet, Finikas/Palm Tree, Sandy Beach 

19:00 - 20:15 |  Opening Night - Live Music - Traditional Dancers - Town Hall (Outdoor) 
20:30 - 22:15 | Opening Night Short Films & Director Q&A - Town Hall (Outdoor) 

22:00 - LATE | Opening Night Party - Live Music from ‘Andromeda’ at Atoli 
 

Sunday June 2 
12:00 - 14:00 |  Buffet Lunch at Pearl Cavo 

14:00 - 17:00 | Short Films & Director Q&A, VIP Guest Speaker Bruno Chatelin, Pearl Cavo 
18:30 - 20:00 | Suggested  pre-screening drinks point - Agios Music Bar 

20:30 - 22:15 | Short Films & Director Q&A - Town Hall (Outdoor) 

22:00 - LATE | Jazz  Mood at Monika’s Garden Wine Bar 
 

Monday June 3  
14:00 - 17:00 | Short Films & Director Q&A at Pearl Cavo 

18:30 - 20:00 | Suggested pre-screening drinks point Jettee Beach Bar 
20:30 - 22:15 | Short Films & Director Q&A - Town Hall (Outdoor) 

22:00 - LATE | DJ night at Livikon Cafe Bar, opposite the Ferry terminal 
 

Tuesday June 4 

14:00 - 17:00 | Short Films & Director Q&A at Pearl Cavo 
18:30 - 20:00 | Suggested pre-screening drinks point - Monika’s Garden Wine Bar 

20:30 - 22:15 | Short Films & Director Q&A- Town Hall (Outdoor) 

22:00 - LATE | Lost World Cocktail night at Agios Music Bar with DJ 
 

Wednesday June 5  
14:00 - 17:00 | Short Films & Director Q&A + ‘Best’ of Bolton Film Festival at Pearl Cavo 

18:00 - 20:00 | Suggested pre screening drinks point - Livikon Cafe Bar 
20:15 - 21:40 | Feature Documentary ‘Living in The Future’s Past’ at Town Hall (Outdoor) 

21:45 - 22:00 | Awards Presentation Ceremony - Town Hall (Outdoor) 

22:00 - LATE | Closing Night Party with Live Music from ‘Change House’ at Pearl Cavo 
 

Wine sponsored by Loupakis Vineyard Estate | Beer sponsored by Fischer 

*PLEASE NOTE: IN ADVERSE WEATHER EVENING SCREENINGS MOVE TO PEARL CAVO 

FILM PROGRAMMES START PROMPTLY! 



 

 

 
 

 

Διεθνείς & Ελληνικές Ταινίες Μικρού Μήκους στη ΝΔ Κρήτη 
 

Με μια γρήγορη ματιά – Ένα 5μερο Δρώμενο 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ- ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ- ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 
 

Σάββατο 1 Ιουνίου 
14:00 – 17:00 | Meet & Greet & Εγγραφές, μπουφέ, Φοίνικας, Sandy Beach 

19:00 – 20:15| Βραδιά Έναρξης – Live Μουσική – Παραδοσιακοί Χορευτές – Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

20:30 – 22:15| Βραδιά Έναρξης, Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών – Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Πάρτι Βραδιάς Έναρξης – Live Μουσική από τους ‘Ανδρομέδα’ στην Ατόλη 

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 
12:00 – 14:00| Μεσημεριανό Μπουφέ στο Pearl Cavo 

14:00 – 17:00| Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών, VIP Καλεσμένος Ομιλητής Bruno Chatelin στο Pearl Cavo 

18:30 – 20:00| Προτεινόμενα σημεία για ποτό πριν τις προβολές Άγιος Music Bar 

20:30 – 22:15| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών - Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Βραδιά Τζαζ με DJ στο Monika's Garden Wine Bar 

 

Δευτέρα 3 Ιουνίου 
14:00 – 17:00| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών στο Pearl Cavo 

18:30 – 20:00| Προτεινόμενα σημεία για ποτό πριν τις προβολές Jettee Beach Bar 

20:30 – 22:15| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών - Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Βραδιά με DJ στο Λιβυκόν Cafe Bar, απέναντι από τον τερματικό των φέρι 

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 
14:00 – 17:00| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών στο Pearl Cavo 

18:30 – 20:00| Προτεινόμενα σημεία για ποτό πριν τις προβολές- Monika's Garden Wine Bar 

20:30 – 22:15| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών - Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Βραδιά Κοκτέιλ Χαμένος Κόσμος με DJ στο Άγιος Music Bar  

 

Τετάρτη 5 Ιουνίου 
14:00 – 17:00| Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών + ‘Τα καλύτερα’ του  

Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Bolton στο Pearl Cavo 

18:00 – 20:00| Προτεινόμενα σημεία για ποτό πριν τις προβολές - Λιβυκόν Cafe Bar 

20:15 – 21:40| Προβολή Ντοκιμαντέρ ‘Living in The Future’s Past’ στο Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

21:45 – 22:00| Τελετή Απονομής Βραβείων - Δημαρχείο (υπαίθριος χώρος) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Πάρτι Τελετής Λήξης με Live Μουσική από τους ‘Change House’ στο Pearl Cavo 

 

Το κρασί είναι μια χορηγία του Οινοποιείου Λουπάκη | Οι μπύρες είναι μια χορηγία της Fischer 

*ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ PEARL CAVO. 

ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ! 

 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ‘ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ’ 



 



 

 

ASSISTANT FESTIVAL DIRECTOR - ELENI OULANI 

 

Welcome to Paleochora Lost World Short Film Festival and to the beau-

tiful Crete! The Lost World Film Festival is my dream and my vision for 

a beautiful film event, aiming at diving into the magic of cinema and 

having a great time in an amazing and laid-back place, where artists, 

film industry experts, cinephiles and locals will gather every year to 

celebrate the Art of Cinema. With a true respect and love for the artists, 

we aspire to provide a venue for the promotion of new and established 

filmmakers and great films. We hope to do our part into improving the 

artistic scene of the country and establishing Greece as an idyllic film 

destination. 

 

 

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΕΛΕΝΗ ΟΥΛΑΝΗ  
 

Καλώς ήρθατε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Παλαιοχώρας και 

στην πανέμορφη Κρήτη! Το φεστιβάλ κινηματογράφου Χαμένος Κόσμος 

είναι το όνειρο και το όραμα μου για ένα όμορφο κινηματογραφικό 

δρώμενο, με στόχο να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στη μαγεία του σινεμά και 

να διασκεδάσουμε σε μια όμορφη και χαλαρή τοποθεσία, όπου 

καλλιτέχνες, άνθρωποι του χώρου, σινεφίλ και ντόπιοι θα μαζεύονται 

κάθε χρόνο για να γιορτάσουν την Τέχνη του Σινεμά. Με σεβασμό και 

αγάπη για τους καλλιτέχνες, φιλοδοξούμε να παρέχουμε ένα χώρο 

προβολής νέων καλλιτεχνών και εξαιρετικών ταινιών. Ευελπιστούμε πως 

θα βάλουμε ένα λιθαράκι στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας για να 

καταστήσουμε την Ελλάδα ως έναν ειδυλλιακό κινηματογραφικό 

προορισμό. 
 

 

 



 

 
 

FESTIVAL DIRECTOR - LINDA McGUIRE 
 

Welcome to the 1st Paleochora Lost World Short Film Festival! Almost 

five years ago when I first arrived in Paleochora, within days I was 

dreaming of starting a Film Festival here. At long last my dream has 

come true. We are delighted to present you with a wonderful pro-

gramme of International short Films which have been lovingly selected 

to demonstrate great storytelling. With an eclectic audience of Interna-

tional visitors and filmmakers, our mission is to provide universally 

appealing narratives. Our Film Festival will also reflect the laid back, 

Bohemian charm of our town, with parallel social events & gatherings 

taking an equally important place next to our daily film screenings. We 

encourage all of you to join in at our meet & greet sessions, associated 

parties & soirees which have been clearly sign-posted throughout this 

print programme. Our event is less about glitz & glamour and more 

about connecting all the wonderful people who are lucky enough to be 

here during this week as we celebrate the wonders of Film. We are a 

humble operation with limited resources & manpower, but we are 

confident that we will make up for these limitations with our famous 

south Cretan charm & hospitality! More than anything, enjoy the films, 

have fun and party on! Welcome to the Lost World. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - LINDA McGUIRE 
 

Καλωσορίσατε στο 1ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Παλαιοχώρας 

Χαμένος Κόσμος! Σχεδόν πέντε χρόνια πριν, όταν έφτασα στην Παλαιοχώρα, 

μέσα σε μερικές μέρες άρχισα να ονειρεύομαι να ξεκινήσω ένα Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου εδώ. Επιτέλους μετά από καιρό το όνειρό μου έγινε 

πραγματικότητα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε ένα 

υπέροχο πρόγραμμα Διεθνών και Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες 

έχουν επιλεγεί με αγάπη επειδή καταδεικνύουν μια άρτια αφήγηση. Με ένα μικτό 

κοινό από Διεθνείς επισκέπτες και σκηνοθέτες που θα παραβρεθούν, η αποστολή 

μας είναι να παρέχουμε αφηγήσεις και ιστορίες που να έχουν διεθνή απήχηση. 

Επίσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα αντικατοπτρίζει τη χαλαρή, μποέμ 

γοητεία της πόλης μας, με παράλληλα δρώμενα και συναντήσεις να λαμβάνουν 

μια εξίσου σημαντική θέση πλάι στις καθημερινές προβολές ταινιών. 

Προτρέπουμε όλους εσάς να συμμετάσχετε στα meet & greet δρώμενα και στα 

σχετικά πάρτι και σουαρέ, τα οποία υπάρχουν και στο έντυπο πρόγραμμα. Το 

φεστιβάλ μας βασίζεται λιγότερο στην λάμψη και τον εντυπωσιασμό και 

περισσότερο στο να φέρουμε σε επαφή όλους αυτούς τους υπέροχους 

ανθρώπους που έχουν την τύχη να βρίσκονται εδώ κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας που γιορτάζουμε τα θαύματα της Έβδομης Τέχνης. Είμαστε μια σεμνή 

και ταπεινή επιχείρηση με περιορισμένους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά 

είμαστε σίγουροι ότι η φημισμένη γοητεία και φιλοξενία της νότιας Κρήτης θα 

αντισταθμίσει αυτούς τους περιορισμούς! Πάνω από όλα, απολαύστε τις ταινίες 

και διασκεδάστε με την ψυχή σας! Καλωσορίσατε στον Χαμένο Κόσμο. 

 



 

PalmTree RestaurantPalmTree Restaurant  
Sandy Beach, PaleochoraSandy Beach, Paleochora  

  

Tel: +30 6945493159Tel: +30 6945493159  

Tel: +30 2823041502 
E-Mail: info@arishotel.gr 



 

MAYOR OF PALEOCHORA - ANTONIOS PERRAKIS 
 

It is with great pleasure that we welcome all of you to the First Paleo-

chora Lost World Short Film Festival. We wholeheartedly embrace the 

introduction of exciting new cultural events which cater to our ever 

growing International community of visitors as well as our local commu-

nity. The 1st Lost World Film Festival is an especially important inclu-

sion in our Annual calendar of events, making both International & 

Greek Short Films accessible to everyone during the course of the five 

day event. The Film Festival is an ideal platform by which we can all 

participate in expanding our experience, enjoyment and education of 

contemporary independent filmmaking. Moreover, the region of Kanda-

nos Selinou in SW Crete is the perfect environment for all kinds of Film 

Making activities, whether narrative, documentary or commercial. We 

certainly hope that some of our visiting filmmakers will consider locating 

here for some of their future projects and endeavours. We wish you a 

wonderful Festival experience. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 
 

Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο Πρώτο Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους της Παλαιοχώρας Χαμένος Κόσμος. Αγκαλιάζουμε 

ολόψυχα την εισαγωγή νέων συναρπαστικών πολιτιστικών δρωμένων, 

τα οποία ικανοποιούν την διαρκή αύξηση των Διεθνών επισκεπτών, 

καθώς και την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. 

Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χαμένος Κόσμος είναι μια σημαντική 

ένταξη στο ετήσιο ημερολόγιο των δρωμένων, κάνοντας τόσο τις 

Διεθνείς όσο και τις Ελληνικές ταινίες μικρού μήκους προσβάσιμες σε 

όλους κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που διαρκεί το φεστιβάλ. Το 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι η ιδανική πλατφόρμα μέσω της οποίας 

μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε για να διευρύνουμε τις εμπειρίες μας, 

την ψυχαγωγία και την παιδεία μας στη σύγχρονη ανεξάρτητη 

παραγωγή ταινιών. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Καντάνου- Σελίνου της ΝΔ 

Κρήτης είναι το τέλειο περιβάλλον για όλων των ειδών τις 

κινηματογραφικές δραστηριότητες, είτε αφηγηματικές, είτε τεκμηρίωσης 

(ντοκιμαντέρ) ή διαφημιστικές. Ευελπιστούμε πως κάποιοι από τους 

κινηματογραφιστές θα σκεφτούν να εγκατασταθούν εδώ για μερικά από 

τα μελλοντικά τους πρότζεκτ και εγχειρήματα. Σας ευχόμαστε μια 

αξέχαστη Φεστιβαλική εμπειρία. 



 

Paleochora is located in the province of Selino, 75 kilometers from Chania on the southwest of 
the island Crete. A very small peninsula proudly called the Bride of the Libyan Sea by the villagers.  
According to reports, Paleochora was built on the ruins of ancient Kalamidis. In 1280 the Venetian 
Duke of Crete, Marino Gradenigo first built the Castelo Selino on a height with magnificent view of 
the Libyan sea, today known as Fortezza. From this point you can enjoy the magnificent view of 
the town and a breathtaking sunset at the end of the day.  

THINGS TO DO! CAR HIRE | MOPED & BICYCLE HIRE | HIKING | WINE TASTING | WATERSPORTS| 
FERRY TRIPS | HORSE RIDING | YOGA & WELLBEING | SWIMMING | ABSOLUTELY NOTHING!  

 
 

At whichever point of the village you find yourself in, you will be able to walk to a beach. To the 
west there is the famous sandy beach Pachia Ammos and to the east the beautiful Halikia beach. 
Apart from these beaches which you can reach on foot from the centre of Paleochora, you can 
also visit beaches with your own transportation. Beaches like Gialiskari, and along the road which 
leads to Koundoura you can also find the popular beaches, Psilos Volakas, Karavopetra, Plakaki, 
Grammeno and Krios.  Close by there areas of astounding natural beauty and environmental 
value which you can visit, such as the Gorge of Samaria, the Gorge of Agia Irini, and the small 
Gorge of Anidri-Gialiskari.  
 
Other areas of exceptional beauty are, the Island of Gavdos, the beach at Elafonisi, the district of 
Koundoura, and picturesque villages inland like Voutas,  Anidri and Azogyres. You can also see 
archaeological sights on  the way to Paleochora like the ancient Byzantine churches of Kantanos 
and Plemeniana, villages like Asfentiles, Prodromi and Spaniakos.  Also very interesting is the 
Monastery  of Chrysoskalitissa near Elafonisi and the archeaological sites of Lissos and Kadros. 
 
Daily ferries connect  Paleochora with Sougia, Agia Roumeli, Loutro, Hora Sfakion, Elafonisi and 
there are regular ferry trips to Gavdos.   
 
Visit one of the many Tourist Agencies dotted around Paleochora for more detailed information 
about All of these activities, Ferries, tickets & more. 
 

Paleochora is a place that you will never forget. Enjoy the sun, the sea, the great Cretan food, the 
warm hospitality of the people, and of course...enjoy the Movies at our Film Festival! 



 

ALL EVENING SCREENINGS - TOWN HALL SQUARE 
ALL DAYTIME SCREENINGS - PEARL CAVO 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ στο PEARL CAVO 

 

In bad weather Evening screenings automatically transfer to Pearl Cavo 
 

The complimentary Pearl Cavo ‘Groovy Bus’ will operate from  
Paleochora Port - Daily 12:00 - 14:00 towards Pearl Cavo (we hope!) 

PALEOCHORAPALEOCHORA  

PEARL CAVOPEARL CAVO  
ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ/DAYTIME SCREENINGS: 

Pearl CavoPearl Cavo 
10 minutes by Foot 
4 minutes by Car 

 



 

Saturday June 1st 

THE CYCLIST / Ο Ποδηλάτης    
Dir/Σκ:  Sarah Grant  | Scotland | Fiction-Μυθοπλασία | no dialogue | 4:06  

 

Tired office working, Bob, breaks free from his daily cycle and has an adventure out in 
the Scottish countryside.  

 

Ο κουρασμένος από τη δουλειά γραφείου Bob, απελευθερώνεται από την 
καθημερινή ρουτίνα του και ξεκινά μια περιπέτεια στην εξοχή της Σκωτίας. 

PAUL IS DEAD / Ο Paul είναι νεκρός  
Dir/Σκ:  George Moore  | UK  | Fiction-Μυθοπλασία |  Subs/Υποτ: English |13:40  

 

Paul is Dead is a comedy-drama short film inspired by the archetypical rock & roll 
conspiracy theory. The Lake District, England, 1967. Hungover and at each other's 
throats, John, George and Ringo must convince a sheepish rural lookalike to join their 
band after Paul dies during an experimental-drug filled musical retreat.  

 

Η ταινία είναι μια δραμεντί μικρού μήκους εμπνευσμένη από την αρχέτυπη θεωρία 
συνομωσίας της rock & roll. Λέικ Ντίστρικτ, Αγγλία, 1967. Με hangover και 
διαφωνώντας διαρκώς, ο John, ο George και ο Ringo, μετά το θάνατο του Paul, 

προσπαθούν να πείσουν έναν συνεσταλμένο αγρότη που του μοιάζει να συμμετέχει 

στην μπάντα τους.  

WITHOUT MILK / Χωρίς Γάλα  
Dir/Σκ: Thodoris Vournas  | Greece | Fiction-Μυθοπλασία| Subs/Υποτ: English |17:43 

 

An aspiring screenwriter and a seasoned producer try to work out problems regarding 
their upcoming collaboration. One of the two will have to compromise, adding milk to 
his coffee.  

 

Ένας φιλόδοξος σεναριογράφος και ο εποχιακός του παραγωγός προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν με την απερχόμενη συνεργασία 
τους. Ένας από τους δύο πρέπει να συμβιβαστεί και να βάλει νερό στο κρασί του.  

 
 

14:00 - 17:00 | Meet & Greet & registration Buffet, Jetee Bar, Sandy Beach 
Complimentary Wine sponsored by Loupakis Estate - Complimentary Beer sponsored  by Fischer 

19:00 - 20:15 | Opening Night - Live Music - Traditional Dancers - Town Hall (Outdoor) 
20:30 - 22:00 | Film Programme - Town Hall (Outdoor) Paleochora Main Street 

22:00 - LATE | Opening Night Party.- Live Music from ‘Andromeda’ at Atoli,Sandy Beach 
 

20:30 - 22:15 | FILM PROGRAMME + Q&A  

BLUE TOMORROW / Mavi Yarin 
Dir/Σκ:  Numan Ayaz |Turkey | Animation-Κινούμενα Σχέδια |No Dialogue |14:53  

 

A man who lives alone on his island embarks on an unknown journey caused by rising 
ocean. After witnessing a catastrophe on the way, he finds hope again with other 
people. But when the ocean rises again, this time he makes an unexpected decision to 
an another unknown.  

 

‘Ενας άνδρας που ζει μόνος του στο νησί του ξεκινά για μια περιπέτεια στο άγνωστο 
εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του ωκεανού. Αφότου γίνεται μάρτυρας μιας 
καταστροφής στη διαδρομή, βρίσκει την ελπίδα ξανά στους άλλους ανθρώπους. 
Αλλά, όταν ο ωκεανός φουσκώνει πάλι, αυτή τη φορά θα πάρει μια απρόσμενη 
απόφαση με στόχο το άγνωστο. 



 

Σάββατο 1 Ιουνίου 

KEIN PROBLEM / NO PROBLEM / ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Dir/Σκ: Magnus Millang |Denmark | Fiction-Μυθοπλασία | Subs/Υποτ: English |19:00 

 

Copenhagen, late 1990s. When the lead singer of Denmark’s second-best cover band 
calls in sick, the band’s two insecure backup singers start backstabbing each other 
over the role as lead singer for the night. Who knew that jam bands could be the 
scene of a life-or-death drama? May the best man in denim shorts and denim vest 
win. 

 

Κοπεγχάγη, τέλη της δεκαετίας του ’90. Όταν ο τραγουδιστής του δεύτερου 
καλύτερου συγκροτήματος της Δανίας αρρωσταίνει, οι ανασφαλείς τραγουδιστές που 
κάνουν τα φωνητικά ξεκινούν να μαχαιρώνουν πισώπλατα ο ένας τον άλλον για το 
ρόλο του κυρίως τραγουδιστή για τη βραδιά. Ποιος να ήξερε ότι ένα συγκρότημα θα 
μπορούσε να γίνει η σκηνή για ένα ζωή-ή-θάνατος δράμα; Ας νικήσει ο καλύτερος 
άνδρας σε τζιν σορτς και τζιν γιλέκο. 

 

14:00 – 17:00 | Meet & Greet & Εγγραφές, μπουφέ, Φοίνικας, Sandy Beach 
Complimentary Wine sponsored by Loupakis Estate - Complimentary Beer sponsored  by Fischer 

19:00 – 20:15| Βραδιά Έναρξης – Live Μουσική – Παραδοσιακοί Χορευτές (Πλατεία Δημαρχείου) 

20:30 – 22:15| Βραδιά Έναρξης, Ταινίες Μικρού Μήκους & Q&A Σκηνοθετών (Πλατεία Δημαρχείου) 

22:00 – ΑΡΓΑ| Πάρτι Βραδιάς Έναρξης – Live Μουσική από τους ‘Ανδρομέδα’ στην Ατόλη 

 

20:30 - 22:15 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ + Q&A 

REPLY / Απάντηση  
Dir/Σκ:  Costas Marinakis | Greece | Fiction-Μυθοπλασία | Subs/Υποτ: English |7:00 

 

A castaway story for a man on a desert island looking for help, until...  

 

Η ιστορία ενός ναυαγού σε ένα έρημο νησί που ψάχνει για βοήθεια, μέχρι που... 
 
(Filmed in Crete) 

VIEW  
Dir/Σκ:  Gabriel Gallindo | Brazil | Fiction-Μυθοπλασία| Subs/Υποτ: English |15:00  

 

The most famous Brazilian Youtuber is kidnapped and forced to continue posting 
videos in captivity asking her fans to raise the money for her ransom by organising a 
crowdfunding campaign.  

 

Η πιο διάσημη Βραζιλιάνα Υoutuber έχει απαχθεί και οι απαγωγείς την αναγκάζουν 
να συνεχίσει να δημοσιεύει βίντεο ενώ είναι κρατούμενη τους, ζητώντας από τους 
φαν της να μαζέψουν τα χρήματα για τα λύτρα της διοργανώνοντας μια καμπάνια.

 

22:00 - 22:15 | Q&A with attending filmmakers  

 

******** 

22:00 - LATE | OPENING NIGHT PARTY 

 

Party Venue: ATOLI, Sandy Beach | Live Music: ANDROMEDA 



 

Sunday June 2nd - Pearl Cavo 
 

12:00 - 14:00 | Buffet Lunch 
Complimentary Wine sponsored by Loupakis Estate - Complimentary Beer sponsored  by Fischer 

14:00 - 16:00 | Film Programme + Q&A 
16:15 -17:15 | VIP Guest Speaker - Bruno Chatelin 

INVERSE / Αντιστροφή 

Dir/Σκ: Ioanna Tsinividi|Greece |Animation-Κινούμενα Σχέδια |Υποτ: Greek |13:40 

 

Agastrophos, an ancient Greek statue trapped on a tiny island, is focused on the 
upside-down beetle; its legs and arms grasping the air trying to flip over. If he could 
simply give it a helping flick; it would INVERSE its destiny giving it another chance at 
life. 
 

Ο Αγάστροφος είναι ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα που δεσπόζει στα ερείπια ενός 
παραθαλάσσιο ναού. Ο ήλιος δύει και ο Αγάστροφος παρατηρεί ένα 
αναποδογυρισμένο σκαθάρι καθώς τα πόδια και τα χέρια του παλεύουν με τον 
αέρα προκειμένου να γυρίσει. Αν μπορούσε μόνο να δώσει μια μικρή ώθηση στο 
σκαθάρι, θα αντέστρεφε το πεπρωμένο του, χαρίζοντάς του ακόμα μία ευκαιρία 
στη ζωή. 

CHECK IN 

Dir/Σκ: Κωνσταντίνος Στραγαλινός |Greece | Fiction-Μυθοπλασία | subs:Eng|20:00  

 

Harris Mavros, 16 years old, is addicted to social media and digital media of commu-
nication. A project for modern social isolation in an urban horror environment.  

 

Ο Χάρης Μαύρος, 16 ετών, είναι εθισμένος με τα social media και τα ψηφιακά μέσα 
επικοινωνίας. Η μητέρα του ανησυχεί πολύ για την κατάστασή του και ζητά από την 
καθηγήτριά του να τον βοηθήσει. Ωστόσο ο άτυχος νέος έχει πάρει έναν δρόμο 
χωρίς επιστροφή, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για όλους. Ένα έργο για τη σύγχρονη 
κοινωνική απομόνωση σε ένα περιβάλλον αστικού τρόμου. 

CURRO… / Ο Σεναριογράφος 
Dir/Σκ: Micah Stathis | USA | Fiction-Μυθοπλασία | Subs: Eng |24:27  

 

Curro, a soon to be 35-year old personal trainer, has dreams of becoming a famous, 
award-winning screenwriter. His world is covered with inspirational material in-
tended to activate his creative force and instill the necessary discipline to transform 
dreams into reality. He has seen all the important films and he has been to the right 
schools, but completing his masterpiece is proving to a more difficult challenge than 
expected 

 

Ο Curro, ένας 35χρονος προσωπικός προπονητής, έχει όνειρα να γίνει ένας 
διάσημος, βραβευμένος σεναριογράφος. Ο κόσμος του είναι καλυμμένος με 
εμπνευσμένο υλικό που προορίζεται να ενεργοποιήσει τη δημιουργική του δύναμη 
και να ενσταλάξει την απαραίτητη πειθαρχία για να μεταμορφώσει τα όνειρα σε 
πραγματικότητα. Έχει διαβάσει τα βιβλία σεναριογραφίας, βλέπει όλες τις 
σημαντικές ταινίες και πηγαίνει στα κατάλληλα σχολεία, αλλά το να ολοκληρώσει 
το αριστούργημά του αποδεικνύεται μια πιο δύσκολη πρόκληση από ό,τι περίμενε 

EL TERCER HOMRE / The Third Man 

Dir/Σκ: Andrés Daniel Sainz Hernando |Spain| Fiction-Μυθοπλασία |Subs:Eng|14:00  

 

An old town. The night with its lights, its shadows, its deafening silence. A man walks 
down the empty streets. Someone follows him. A chase begins.. 



 

Κυριακή 2 Ιουνίου - Pearl Cavo 
 

12:00  - 14:00 | Μπουφέ μεσημεριανό 
Το κρασί είναι μια χορηγία του Οινοποιείου Λουπάκη| Οι μπύρες είναι μια χορηγία της Fischer 

14:00 -16:00 | Προβολές ταινιών + Q&A 
16:15 -17:15 | Καλεσμένος Ομιλητής  - Bruno Chatelin 

FAULTY LIGHTER / Ελαττωματικός Αναπτήρας 
Dir/Σκ: David Kynigos | UK | Fiction-Μυθοπλασία | Subs/Υποτ: Greek |12:25 

 

This   is   a   story   about   a   young   man’s   tense   relationship   with   his   father   
as   they renegotiate   their   dynamic   as   he   moves   into   adulthood, told   
through   a   hedonistic   adventure resulting   in   the   young   man’s   sexual   as-
sault.  

 

Αυτή είναι η ιστορία της τεταμένης σχέσης ενός νεαρού άνδρα και του πατέρα του, 
καθώς διαπραγματεύονται από την αρχή τη δυναμική τους, καθώς προχωράει προς 
την ενηλικίωση, η οποία αποτυπώνεται μέσα από μια ηδονιστική εμπειρία που έχει 
ως αποτέλεσμα τη σεξουαλική κακοποίηση του νεαρού άνδρα.  

LIVE 

Dir/Σκ: Βασίλης Σταυρόπουλος |Greece | Fiction-Μυθοπλασία |no dialogue |01:00  

 
 

Guys, something shocking's happening right now... a man's about to commit sui-
cide... Look!  

 

Παιδιά κάτι απίστευτο συμβαίνει. Ένας άνθρωπος αυτοκτονεί. Να, δείτε! 

LUFTHOLEN / TAKE A BREATH / ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ 
 

Dir/Σκ:  Gaston Stabiszewski | Germany| Fiction-Μυθοπλασία | Subs: Eng |23:00 
 

After taking care of her mentally ill mother for a year, a tragic event forces Sara to 
reconnect with her brother Jan who has left the family and society behind to focus 
on an eccentric theatre project.  

 

Έπειτα από έναν χρόνο που φροντίζει την άρρωστη μητέρα της, ένα τραγικό 
συμβάν αναγκάζει τη Σάρα να επανασυνδεθεί με τον αδερφό της τον Γιάν, ο οποίος 
άφησε την οικογένεια και την κοινωνία πίσω του για να επικεντρωθεί σε ένα 
εκκεντρικό θεατρικό έργο. 

BRUNO CHATELIN - VIP GUEST SPEAKER (16:15 - 17:00) 
CEO at FilmFestivals.com 
Bruno’s experience with Film & Film Festivals knows no bounds, he is 
quite simply the ‘Go To’ guy for any aspect of Festival Strategy, whether 
filmmakers or Festival organisers, whether fledgling or long standing 
filmmakers or Festival Directors. Today Bruno will talk  about Festival 
Strategy as well as entertaining our audience with fun stories & anec-
dotes about his career & experiences. 
Read our interview with Bruno in the magazine section of this programme   
Διαβάστε τη συνέντευξή μας Bruno στο περιοδικό που είναι κομμάτι αυτού του προγράμματος 
Voting member : European Film Academy (former  Board Member); Les Cesar voting member 
since 1987 Fest Forums Advisory Board Member, International Film Festival Summit Advisory 
Board Member. Board Member on a few Festivals BIFF, CIFF, Animaze - le MIAFF, Houston World-
Fest, Co- Founder of Animation Day in Cannes 

Q&A with Attending Filmmakers 

10 min break 



 

Sunday June 2nd -Town Hall Square 
 

20:30 - 22:00 | Film Programme 
22:00 - 22:15 | Q&A with Filmmakers 

M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide) 
 

Dir/Σκ: Alejandro Damiani | Uruguay-Mexico| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |7:14 
 

While Donald Trump is undergoing heart surgery, a portal to another reality opens. 
All the Latino immigrants are teleported to the Mexico-United States border, which 
is divided by an enormous wall. A hilarious war breaks between the stereotypical 
Latinos and a Trump-like mega robot that is trying to get them to pay for the wall.  

 

Καθώς ο Ντόναλντ Τράμπ κάνει μια εγχείρηση καρδιάς, μια πύλη σε μια άλλη 
πραγματικότητα ανοίγει. Όλοι οι Λατίνοι πρόσφυγες τηλεμεταφέρονται στα 
σύνορα μεταξύ Μεξικού και Αμερικής, οι οποίες διαχωρίζονται με ένα μεγάλο 
τείχος. Ένας ξεκαρδιστικός πόλεμος ξεσπά ανάμεσα στους στερεοτυπικούς 
Λατίνους και ένα μηχανικό ρομπότ που μοιάζει με τον Τράμπ, το οποίο προσπαθεί 
να τους κάνει να πληρώσουν για το τείχος. 

 

MEATBALLS / Σουτζουκάκια 

 

Dir/Σκ: Χρυσόστομος Μπάρμπας | Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |14:30 
 

Panagiotis, a young introverted architect, is in the perfect relationship. Lena, his 
partner, embodies everything he has ever desired, just like he discusses this with a 
particularly attentive man in an office. However, all the characteristics that once 
seemed dreamy to Panagiotis, have now become a living hell.  

 

Ο Παναγιώτης, ένας νεαρός εσωστρεφής αρχιτέκτονας, έχει την τέλεια σχέση. Η 
Λένα, η σύντροφός του, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε 
εκείνος, έτσι ακριβώς όπως τα συζητά σε ένα γραφείο με έναν άντρα που τον 
ακούει με ιδιαίτερη προσοχή. Όμως, όλα τα στοιχεία που κάποτε έμοιαζαν ονειρικά 
για τον Παναγιώτη, τώρα δείχνουν να έχουν γίνει ο εφιάλτης του.  

 

KOCHAEMBER / Cubeman 

 

Dir/Σκ: Linda Dombrovszky | Hungary| Fiction-Μυθοπλασία |Subs: Eng |18:30  

 

József has been working in a toy brick factory since forever and everything is sup-
posed to happen in his life like clockwork. One day however, everything changes, his 
accustomed safety falls apart when he is unexpectedly made to retire two months 
earlier. Ever since his wife died the centre of his life has been the factory and a 
secret mission that is now endangered.  

 

Ο József δουλεύει από πάντα σε ένα εργοστάσιο με τουβλάκια και όλα πρέπει να 
γίνονται στη ζωή του με συγκεκριμένη ακρίβεια. Ωστόσο, μια μέρα όλα αλλάζουν 
και η συνηθισμένη ασφάλεια διαλύεται όταν απροσδόκητα τον αναγκάζουν να βγει 
στη σύνταξη δυο μήνες νωρίτερα. Από τότε που πέθανε η γυναίκα του, το 
επίκεντρο στη ζωή του έγινε το εργοστάσιο και μια κρυφή αποστολή που τώρα 
βρίσκεται σε κίνδυνο.  



 

 

Κυριακή 2 Ιουνίου - Πλατεία Δημαρχείου 
 

20:30 - 22:00 | Προβολές ταινιών  
22:00 - 22:15 | Σκηνοθέτης Q&A 

 

22:00 - 22:15 | Q&A with attending filmmakers  
22:00 - LATE | Jazz  Mood with DJ 

at Monika’s Garden Wine Bar 

CHEMISTRY 101 / Χημεία 101  

 

Dir/Σκ: Mike Reft| Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |9:42 
 

When a shy student musters up the courage to ask out his chemistry classmate, 
his plan goes awry after his love letter lands on the wrong student's desk.  

 

Όταν ένας ντροπαλός μαθητής βρίσκει το θάρρος να ζητήσει από τη συμμαθήτρια 
του στο μάθημα της χημείας να βγούνε, το σχέδιο του στραβώνει όταν το 
ραβασάκι φτάνει στο θρανίο του λάθος μαθητή. 
 

HEAVENLY TIME / Παραδεισένιος Χρόνος  
 

Dir/Σκ: Linda McGuire |Ireland-Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Greek|25:26 
 

Two young boys living on a paradise Island in Greece are bored with remote 
village life. Isolated from youthful summer holiday action and fun loving teenage 
tourist girls, they set off on a quest to attract the tourist 'babes' over the moun-
tains to their quiet little town by the sea. A seemingly innocent plan eventually 
leads them onto unexpected and precarious paths, and ultimately bigger than 
bargained for life choices. (Filmed in Crete) - (Out of Competition)  

 

Δύο νεαρά αγόρια που ζούνε σ’ ένα παραδεισένιο νησί στην Κρήτη πλήττουν σ’ 
ένα απομακρυσμένο χωριό. Απομονωμένοι από τη νεανική και καλοκαιρινή 
δράση των διακοπών και τη διασκέδαση των νεαρών τουρίστριων, ξεκινάνε μια 
προσπάθεια να προσελκύσουν τις τουρίστριες από τα βουνά μέχρι την ήσυχη 
τους μικρή πόλη δίπλα στη θάλασσα. Ένα φαινομενικά αθώο σχέδιο τους οδηγεί 
τελικά σε απροσδόκητα και επισφαλή μονοπάτια και τελικά σε μεγαλύτερες, από 
αυτές που ζητήσανε, επιλογές ζωής.  

 

THE BUREAUCRAT / Ο Γραφειοκράτης 
 

Dir/Σκ: Dimitrios Karas | Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |19:13  

 

Death is a laborious process, and the transfer to the afterlife requires completing 
various forms and documents. This task is performed by representatives of the 
afterlife, known as the Bureaucrats. One of them decides to do something to help 
a victim, even though this is strictly forbidden.  

 

Ο θάνατος είναι μια επίπονη διαδικασία, και η μετάβαση στη μετά θάνατον ζωή 
απαιτεί τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων και εγγράφων. Αυτό το έργο 
εκτελείται από υπαλλήλους της μετά θάνατον ζωής, γνωστοί και ως οι 
Γραφειοκράτες. Ένας από αυτούς αναλαμβάνει την υπόθεση μιας εγκύου 
γυναίκας που πρόκειται να σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όταν 
αποφασίζει να κάνει κάτι για να την βοηθήσει, παρ' όλο που αυτό απαγορεύεται 
αυστηρά, μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. 



 

Monday June 3rd - Pearl Cavo 
14:00 - 15:10  (Q&A + break) 15:30 -16:30 

 

Q&A + Break (20mins) 

LOST TREASURE / Χαμένος Θησαυρός 
 

Dir/Σκ: George Georgakopoulos| Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |23:50  

 

Antonis, a metal object investigator, is searching for a missing ring on behalf of a 
man of the underworld. Unforeseen complications are about to occur when he 
meets and falls in love with Elsa, a mysterious woman.  

 

Ο Αντώνης,ερευνητής μεταλλικών αντικειμένων, ψάχνει να βρει το χαμένο 
δαχτυλίδι για ογαριασμό ενός ανθρώπου της νύχτας. Τα πράγματα παίρνουν 
περίεργη τροπή, όταν γνωρίζει και ερωτεύεται τη μυστηριώδη Έλσα.  

RETOUCH / Ρετουσάρω 
 

Dir/Σκ: Kaveh Mazaheri |Iran| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |20:00  

 

Maryam's husband has an accident at home and, instead of saving him, she stops 
and watches him die.  

 

Ο άντρας της Maryam έχει ένα ατύχημα στο σπίτι και εκείνη, αντί να τον σώσει, 
σταματά και τον βλέπει να πεθαίνει. 

CALLING HOME/ Καλώντας σπίτι 
 

Dir/Σκ: Megan K. Fox |Ireland| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |19:40  

 

Dorota moves to London with the dream of becoming a fashion designer, but her 
path is altered by an abusive relationship.  

 

Η Dorota μετακομίζει στο Λονδίνο με όνειρο να γίνει σχεδιάστρια μόδας, όμως η 
διαδρομή αυτή θα αλλάξει εξαιτίας μιας βίαιης σχέσης.  
 

THE MAN WHO COULD… 
 

Dir/Σκ: Ben Cohen| UK | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: |8:14 

 

A mockumentary set in the early 1980's. A lonely man has the unshakable belief 
that he can achieve something that most of us have only dreamt about.  

 

Ένα ντοκιμαντέρ παρωδία που διαδραματίζεται στις αρχές του ΄80. Ένας μοναχικός 
άνδρας έχει την ακλόνητη πεποίθηση πως μπορεί να πετύχει κάτι που οι 
περισσότεροι από εμάς μόνο ονειρευόμαστε  

FAKE NEWS 
 

Dir/Σκ: Dimitris Katsimiris | Greece| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: English |15:00  

 

A YouTuber and her co-worker plan to direct the rape of a girl by two black guys. 
Their goal is to increase the number of subscriptions in their channel. However, on 
the day of the shooting, things do not go as planned.  

 

Μια YouTuber και ο συνεργάτης της, σχεδιάζουν να σκηνοθετήσουν το βιασμό 
μιας κοπέλας από δύο μαύρους. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τους συνδρομητές 
στο κανάλι τους. Την ημέρα του γυρίσματος, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται 
όπως αρχικά είχαν υπολογίσει.  



 

 

Δευτέρα 3 Ιουνίου - Pearl Cavo 

THE ELEVATOR PITCH 
 

Dir/Σκ: John McGarrigle | Ireland | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |5:30 
 

A man tries to pitch his film to people he thinks are famous in a lift.  

 

Ένας άνθρωπος προσπαθεί να προωθήσει την ταινία του σε ανθρώπους που 
πιστεύει ότι είναι διάσημοι σε ένα ανελκυστήρα. 

LET’S GO / ΠΑΜΕ ΣΟΦΙΑ  

 

Dir/Σκ: Φάνης Τοψαχαλίδης | Greece| Fiction Μυθοπλασία|Subs: Eng |4:00  

 

Dad and daughter meet for the weekend every 15 days.  

 

Life passes you by in the blink of an eye! It is not enough to be busy. The question 
is: Why are we busy all the time? 

RETURNING HOME / Επιστροφή στο χωριό  

 

Dir/Σκ: Nikolia Apostolou | Greece| Doc:umentary-Ντοκιμαντέρ |Subs: Eng |12:47  

 

Returning Home is a story about four siblings in Greece, who left their lousy jobs in 
the city and returned to their village to become farmers. Despite their master's 
degrees, the four siblings, all in their 30s, couldn't find jobs in the fields of their 
studies, due to the high youth unemployment in Greece. But, their business has 
flourished and they're now exporting their olive oil to the UK, Germany, Austria, 
the US, and Canada. Η ταινία Επιστροφή το χωριό είναι η ιστορία 4 αδερφών στην 
Ελλάδα που έχουν αφήσει τις άθλιες δουλειές τους στην πόλη για να επιστρέψουν 
στο χωριό τους και να γίνουν αγρότες. Παρά τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, τα 
τέσσερα αδέρφια, όλα γύρω στα 30, δεν μπορούν να βρούνε δουλειές πάνω σε 
αυτά που έχουν σπουδάσει, λόγω της μεγάλης ανεργίας των νέων στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, η επιχείρησή τους έχει ανθίσει και τώρα εξάγουν το ελαιόλαδο σε Αγγλία, 
Γερμανία, Αυστρία, Αμερική και Καναδά.  

TOKEI MARU 

Dir/Σκ: |Ζάχος Σαμολαδάς|Greece| Animation: Κινούμενα Σχέδια|Subs: Eng |15:30  

 

An animated short film based on an extraordinary human being. 
He was the captain of the Japanese cargo ship, Tokei Maru, who took a great risk in 
order to save more than 800 people during the devastating fire that destroyed the 
Greek and Armenian quarters of the city of Smyrna, on the coast of Asia Minor in 
September 1922. Almost 100 years later his identity remains a mystery.  

 

Τον Σεπτέμβριο του 1922, ο πλοίαρχος του Ιαπωνικού εμπορικού πλοίου TOKEI 
MARU έσωσε τις ζωές 825 ανθρώπων, γυναικών, παιδιών και ανδρών, Ελλήνων 
και Αρμενίων από την οργή των Τούρκων την ώρα που η Σμύρνη καιγόταν από 
άκρη σε άκρη.   

VALENCIA / Βαλένθια 
 

Dir/Σκ: Chris Paraskevas | Australia| |Fiction-Exp: Πειραματική |Subs: Eng |10:03  

 

Actor loves actress. Actress has boyfriend. Filmmaker creates scene. Filmmaker 
gets jealous.  

 

Ηθοποιός αγαπά την ηθοποιό. Η ηθοποιός έχει φίλο. Ο σκηνοθέτης δημιουργεί 
σκηνή. Ο σκηνοθέτης ζηλεύει.  

 

Q&A with attending filmmakers  



 

 

Monday June 3rd -Town Hall Square 
 

20:30 - 22:00 | Film Programme 
22:00 - 22:15 | Q&A with Filmmakers 

ALTER / Ο Άλλος 
 

Dir/Σκ: Petros Antoniadis|Greece| Fiction-Μυθοπλασία|no dialogue|9:00  

 

For a painter who paints with his hands comes a time when society ignores him. 
When the conflict of the way he has chosen to live with the way everybody wants 
to is tearing him apart, his alter ego appears in his life showing him the way. To 
listen to what you are meant to do.  

 

Για ένα ζωγράφο, ο οποίος ζωγραφίζει με τα ίδια του τα χέρια, έρχεται η στιγμή 
που η κοινωνία τον αγνοεί. Όταν αρχίζει να τον βασανίζει η διαμάχη μεταξύ του 
τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να ζωγραφίζει και με το τί θέλουν όλοι οι άλλοι, 
το alter ego του εμφανίζεται για να του δείξει το δρόμο. Για να τον κάνει να 
ακούσει όλα αυτά που είναι γεννημένος να κάνει.  

GOLDFISH / Χρυσόψαρο  
 

Dir/Σκ: Γιώργος Αγγελόπουλος|Greece| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |14:00  

 

Seven-year-old Stratis is different from the other boys in his age, and that is some-
thing that worries his father. Eventually, things will get even more complicated 
when Stratis reveals to his father that his birthday gift is not a simple goldfish like 
the rest.  

 

Ο εφτάχρονος Στρατής είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα αγόρια της ηλικίας 
του κι αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον πατέρα του. Τα πράγματα όμως πρόκειται 
να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο, όταν αποκαλυφθεί ότι το δώρο γενεθλίων 
του Στρατή δεν είναι ένα απλό χρυσόψαρο σαν τ’ άλλα.  

HEIMLICH 
 

Dir/Σκ: Kostas Bakouris |Greece| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |19:17  

 

Heimlich is homely. Paris lives in an unhomely home. Serena wants a home, in a 
place you wouldn’t exactly call Paris. They drink. They talk. They merge. In water, 
beer and memory. A frog leaps. Strange. Stranger. Unhomely. Unheimlich. Stranger 
than home.  

 

Οικείο είναι το σπίτι. Ο Πάρης ζει σ ένα ανοίκειο σπίτι. Η Σερένα θέλει ένα σπίτι σ’ 
ένα μέρος που δεν θα το έλεγες και Παρίσι. Πίνουν, μιλούν, συνδέονται. Με νερό, 
μπίρα και αναμνήσεις. Ένας βάτραχος. Πηδάει. Παράξενα. Αλλόκοτα. Οικεία. 
Ανοίκεια οικία. Πιο παράξενη κι από σπίτι.  

ENSEMBLE / Μαζί 
 

Dir/Σκ: Mohamed Fekrane|France| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |16:00  

 

Paris, 1942. Isaac, a Jewish child, escapes the Nazis and he finds refuge in the 
Mosquée of Paris where Ahmed, (Si Kaddour Benghabrit 1830 -1962) the Imam in 
charge, takes him under his protection. 
Ahmed then started to save as many children as he could from a certain death… 
Until he got arrested.  

 

Παρίσι, 1942. Ο Ισαάκ, ένα παιδί εβραϊκής καταγωγής, δραπετεύει από τους Ναζί 
και βρίσκει καταφύγιο στο Mosquée του Παρισιού, όπου ο Ahmed, (Siam Kaddour 
Benghabrit 1830 -1962,) ο υπεύθυνος Ιμάμης, τον παίρνει υπό την προστασία του. 
Ο Αχμέτ έπειτα άρχισε να σώζει όσα περισσότερα παιδιά μπορούσε από έναν 
σίγουρο θάνατο ... Μέχρι τη σύλληψή του.  



 

 

Δευτέρα  3 Ιουνίου - Πλατεία Δημαρχείου 
 

20:30 - 22:00 |  Προβολές ταινιών  
22:00 - 22:15 | Σκηνοθέτης Q&A 

RED LION - Κόκκινο Λιοντάρι 
 

Dir/Σκ: Olivia Hadjioannou (Oh) |Greece| Animation-Κινούμενα Σχέδια|5:22 

 

A numinous Red Lion illuminates the path the warrior goddess Metallia must 
take to align her fragmented selves and restore an ever-present multidimen-
sional vision long lost to humanity.  

 

Ένα υπερφυσικό Κόκκινο Λιοντάρι δείχνει το δρόμο που πρέπει να πάρει η 
πολεμίστρια θεά Μετάλλια για να φέρει κοντά τους διχασμένους εαυτούς της 
και να επαναφέρει τo πάντα παρόν πολυδιάστατο όραμα που έχει χαθεί από 
την ανθρωπότητα. 

NAKO  
 

Dir/Σκ: |Nyima Cartier | France | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |18:00  

 

When a young couple goes to the countryside for the weekend, nothing goes as 
planned. The house becomes increasingly labyrinthine and they get lost. Un-
able to find each other, they find out that the only way to communicate 
through the air vents of the house.  

 

Όταν ένα νεαρό ζευγάρι πηγαίνει στην εξοχή για το σαββατοκύριακο, τίποτα 
δεν πηγαίνει όπως τα σχεδίασαν. Το σπίτι μετατρέπεται σταδιακά σε έναν 
λαβύρινθο και χάνονται. Μη μπορώντας να βρουν ο ένας τον άλλον, 
ανακαλύπτουν πως ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν είναι μέσω των 
αεραγωγών του σπιτιού.  

NICE NIGHT FOR IT 
 

Dir/Σκ: Rachel Carey|Ireland| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |7:00  

 

Ground down by endless nights awake, an insomniac takes a nightime walk, 
where she finds comfort in a fellow sleepless stranger.  

 

Εξουθενωμένη από τις αμέτρητες νύχτες ξύπνια, μια γυναίκα που πάσχει από 
αϋπνία κάνει έναν περίπατο το βράδυ, όπου βρίσκει παρηγοριά σε έναν 
άυπνο ξένο. 

 

22:00 - 22:15 | Q&A with attending filmmakers  

 
 

****** 
 

22:00 - LATE | Cool Grooves with DJ 

at Livikon Bar (Opposite Port) 



 

 

Tuesday June 4th - Pearl Cavo 

14:00 - 15:00 (Q&A + break) 15:20  - 16:40 

NERD CAVE / Η σπηλιά του σπασίκλα  

 

Dir/Σκ: Mads Reuther| Denmark | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |11:00  

 

An avid computer gamer lives with his mom. One day the power fails, and his world 
collapses. In a desperate attempt to get the power back, his mother tries to recon-
nect with him.  

 

Ένας έμπειρος παίκτης ηλεκτρονικών παιχνιδιών μένει με τη μητέρα του. Μια 
μέρα, πέφτει το ρεύμα και ο κόσμος του καταρρέει. Σε μια απεγνωσμένη 
προσπάθεια να επαναφέρει το ρεύμα, η μητέρα του προσπαθεί να έρθει κοντά με 
το γιό της. (39) 

THE GOOD SON / Ο καλός Γιός 
 

Dir/Σκ: Thomas Giannakis | Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |10:00  

 

A sailor takes the day off from work and seeks for a good time in town. On the way 
to find this, he will learn an unforgettable lesson.  

 

Ένας ναυτικός στο ρεπό του πηγαίνει στην πόλη να περάσει τη μέρα του καλά, με 
οποιονδήποτε τρόπο. Στην πορεία του αυτή, θα πάρει ένα αξέχαστο μάθημα. 

Q&A + break - 20mins 

PENCIL / Μολύβι 
 

Dir/Σκ: Gina Tan |Singapore | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |15:13  

 

Have you ever bought a mechanical pencil with a missing eraser? Wenxin spots her 
best friend Joanne stealing an eraser from a mechanical pencil at the bookshop. 
She faces the impossible dilemma of choosing between friendship and her moral 
principles.  

 

Έχεις αγοράσει ποτέ ένα μηχανικό μολύβι που του λείπει η γόμα; Η Wenxin βλέπει 
την καλύτερή της φίλη, Joanne, να κλέβει μια γόμα από ένα μηχανικό μολύβι στο 
βιβλιοπωλείο. Έρχεται έτσι αντιμέτωπη με το τρομερό δίλημμα να διαλέξει 
ανάμεσα στη φιλία τους και στις δικές της ηθικές αρχές.  

GRIDLOCK / Μποτιλιάρισμα  

 

Dir/Σκ:  Ian Hunt Duffy | Ireland | Fiction-Μυθοπλασία |Subs: Eng |19:00  

 

Gridlock is a thriller set during a traffic jam on a country road. When a little girl 
goes missing from one of the cars, her father forms a desperate search party to find 
her, and soon everyone is a suspect.  

 

Το Μποτιλιάρισμα είναι ένα θρίλερ που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός 
μποτιλιαρίσματος σε έναν επαρχιακό δρόμο. Όταν ένα μικρό κορίτσι εξαφανίζεται 
από ένα από τα αυτοκίνητα, ο πατέρας της συγκεντρώνει μια ομάδα αναζήτησης 
για να τη βρουν, και σύντομα όλοι είναι ύποπτοι. 

9023 
 

Dir/Σκ: Σωτήρης Πετρίδης + Τάνια Ναναυράκη|Greece|Μυθοπλασία|Subs: Eng 
|8:00 
 

In response to a severe nationwide famine, the government allows  
non-productive citizens to be eaten.  

 

Λόγω ενός μεγάλου λιμού που πλήττει ολόκληρη τη χώρα, η κυβέρνηση  
έχει επιτρέψει τη βρώση μη-παραγωγικών πολιτών.  



 

 
 

Τρίτη  4 Ιουνίου - Pearl Cavo 

Q&A with Attending Filmmakers 

FAMILY PORTRAIT / Οικογενειακό Πορτρέτο  

 

Dir/Σκ: Kelly Holmes |UK| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |15:00  

 

Margaret must convince her daughter Louise to take responsibility for the family 
after the death of her father, whilst the family endures the ritual of a family por-
trait.  

 

Η Margaret πρέπει να πείσει την κόρη της, Louise να πάρει την ευθύνη για την 
οικογένεια μετά το θάνατο του πατέρα της, καθώς η οικογένεια πρέπει να 
υπομείνει το τελετουργικό ενός οικογενειακού πορτρέτου. 

ATM 
 

Dir/Σκ: David Huergo |Spain| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |14:00  

 

After years not having seen each other, chance brings Jota and Mirna together 
again when stuck in an indoor ATM. They are thus forced to face their past and 
cope with the ghosts of their relationship.  

 

Μετά από χρόνια που δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον, η τύχη φέρνει και πάλι 
κοντά τον Jota και τη Mirna όταν κλείνονται σε ένα ATM εσωτερικού χώρου. Έτσι, 
αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους και τα φαντάσματα της 
σχέσης τους. 

CATCALLS 
 

Dir/Σκ: Kate Dolan|Ireland| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |8:40  

 

A man cruises around late at night looking for something. He pulls in to ask two 
young girls for directions - only to flash them to get a cheap thrill. Unfortunately, 
he has picked the wrong girls.  

 

Ένας άνδρας τριγυρνάει αργά τη νύχτα ψάχνοντας για κάτι. Σταματάει για να 
ρωτήσει δύο νεαρά κορίτσια για οδηγίες – με μόνο σκοπό να περάσει καλά για το 
βράδυ. Δυστυχώς, έχει διαλέξει τις λάθος κοπέλες.  

MOTHER & BABY / Μητέρα & Μωρό  
 

Dir/Σκ: Mia Mullarkey | Ireland| Documentary-Ντοκιμαντέρ |Subs: Eng |18:16  

 

For decades, Catholic Ireland locked its children into institutions if they were con-
ceived out of wedlock, punishment for their sinning mothers.  A painful yet cathar-
tic insight into the cruel business of Mother and Baby Homes.  

 

Για δεκαετίες, η Καθολική Ιρλανδία έκλεινε τα παιδιά της σε ιδρύματα αν είχαν 
συλληφθεί εκτός γάμου, ως τιμωρία για την αμαρτία των μητέρων τους. Αυτό το 
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους προσφέρει μια επίπονη αλλά καθαρτική εικόνα της 
σκληρής επιχείρησης των Σπιτιών για Μητέρες και Παιδιά. 

SAME SEA, SAME TIME… / Ίδια Θάλασσα, ίδια ώρα…  

 

Dir/Σκ: Piet Freitag | Greece| Documentary-Ντοκιμαντέρ |Subs: Eng |5:34  

 

Filmed during an underwater Art Exhibition, this short film starts "innocently", 
ending with a statement against the unworthy European policy, in regards to the 
Mediterranean refugees. Whilst we are having fun, other people are dying - in the 
same sea, at the same time.  

 

Η ταινία μικρού μήκους ξεκινά «αθώα» και καταλήγει με μια δήλωση κατά της 
ανάξιας Ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τους πρόσφυγες της Μεσογείου. Ενώ 
εμείς διασκεδάζουμε, κάποιοι άλλοι πεθαίνουν- στην ίδια θάλασσα, την ίδια ώρα. 
(Filmed in Crete) 



 

 

Tuesday June 4th - Town Hall Square 
 

20:30 - 22:00 | Film Programme 
22:00 - 22:15 | Q&A with Filmmakers 

AILLEURS / Somewhere 
 

Dir/Σκ: Mélody Boulissière |France|Animation-Κινούμενα Σχέδια|no dial.|6:00  

 

Suffering from consumer’s fever, a young man starts a journey to the end of 
the world.  

 

Ένας νεαρός άνδρας που υποφέρει από καταναλωτική μανία, ξεκινάει ένα 
ταξίδι στο τέλος του κόσμου.  

CHANDELIER / Πολυέλαιος 
 

Dir/Σκ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΑΡΟΣ | Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |9:47  

 

Menis Nolakis, an army officer, is trapped in a dark box. Soon he will realize 
that it is his coffin, on his funeral day. He will inevitably confront all the impor-
tant people of his life for the final encounter... and the twists and turns are just 
around the corner ... of Hades.  

 

Ο Ευμένης Νολάκης, αξιωματικός του στρατού, βρίσκεται παγιδευμένος σ' ένα 
σκοτεινό κουτί. Σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για το φέρετρό 
του, ανήμερα της κηδείας του. Αναπόφευκτα θα έρθει ενώπιος ενωπίω με 
όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του, για τον τελικό απολογισμό. 
Κι οι ανατροπές είναι προ των πυλών...του Άδη.  

LET THE BOAT SAIL / Άσε τη βαρκούλα να τρέχει  

 

Dir/Σκ: Kostas Giannakis |Greece |Documentary -Ντοκιμαντέρ |Subs:Eng|28:00  

 

Loucas is a 75-year-old yachtsman. He lives in the sea and his foot rarely steps 
on land. He starts the tour of the Aegean Sea with a boat, only with the help of 
the wind, without using the engine. He must fight against no or strong winds 
and an incompetent crew. Despite everything, his journey is exciting. Because, 
as he says, “madness doesn’t climb on the mountains, it goes to the seas”.  

 

Ο Λουκάς είναι ένας 75χρονος ιστιοπλόος. Ζει στη θάλασσα και σπάνια πατάει 
το πόδι του στη στεριά. Ξεκινάει το γύρο του Αιγαίου με μια βάρκα, μόνο με τη 
βοήθεια του ανέμου, χωρίς να χρησιμοποιεί μηχανή. Πρέπει να πολεμήσει 
ενάντια στην έλλειψη του ανέμου ή στους ισχυρούς ανέμους και σε ένα 
ανίκανο πλήρωμα. Παρόλα αυτά, η περιπέτειά του είναι συναρπαστική. Γιατί, 
όπως λέει, «η τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά στη θάλασσα». 



 

 
 

Τρίτη  4 Ιουνίου - Πλατεία Δημαρχείου 
 

20:30 - 22:00 | Προβολές ταινιών  
22:00 - 22:15 | Σκηνοθέτης Q&A 

RED DRESS, NO STRAPS / Κόκκινο Φόρεμα, Χωρίς τιράντες  

 

Dir/Σκ: Maryam Mohajer | UK |Animation-Κινούμενα Σχέδια|Subs:Eng |8:22 

 

Red dress. No straps./ Κόκκινο Φόρεμα. Χωρίς τιράντες. 
1985, Tehran. Iran-Iraq war. For Marmar it is another ordinary afternoon at 
the grandparents'. The echo of 'Death to America' chants from the morning’s 
school assembly mixes with 'The voice of America'; grandad's favourite radio 
program. Marmar is waiting for granny to make her a dress exactly the same 
as the glamorous American Popstar; Bright red. No straps.  

 

1985, Τεχεράνη. Πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ιράκ. Για την Marmar είναι ένα 
ακόμη συνηθισμένο απόγευμα στους παππούδες της. Η ηχώ των «Θάνατος 
στην Αμερική» ύμνων από το πρωινό σχολείο αναμειγνύεται με το «Η φωνή 
της Αμερικής», το αγαπημένο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του παππού της. Η 
Marmar περιμένει τη γιαγιά της να της φτιάξει ένα φόρεμα ίδιο με αυτό της 
λαμπερής Αμερικανίδας ποπ σταρ: Έντονο κόκκινο. Χωρίς τιράντες.  

ROSMARINUS OFFICINALIS / Δεντρολίβανος ο Φαρμακευτής  

 

Dir/Σκ: Andreas Siadimas | Greece | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |21:00  

 

In the wrong hands, remedy becomes poison.  

 

Στα λάθος χέρια, η θεραπεία γίνεται δηλητήριο  
 
(Filmed in Crete) 

THE TATTOO / Το Τατουάζ  

 

Dir/Σκ: Ian Power| Ieland| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |15:00  

 

Anna Meyer can’t remember her past. A survivor of the Holocaust as a child 
she is haunted by a permanent reminder of it all - the serial number tattoo 
on her arm. But when her work as a mortician leads her to make a life chang-
ing discovery what begins as a crisis for Anna will take her on a journey of self
-discovery, acceptance, and redemption.  

 

Η Anna Meyer δε μπορεί να θυμηθεί το παρελθόν της. Επιζών του 
Ολοκαυτώματος ως παιδί, τη στοιχειώνει μια μόνιμη υπενθύμιση όλων 
αυτών – ο σειριακός αριθμός που έχει ως τατουάζ στο χέρι της. Αλλά όταν η 
δουλειά της ως εργολάβος κηδειών την οδηγεί σε μια ανακάλυψη που της 
αλλάζει τη ζωή, ξεκινά μια κρίση για την Άννα, η οποία θα ξεκινήσει μια 
περιπέτεια αυτοανακάλυψης, αποδοχής και εξιλέωσης. 

 

22:00 - 22:15 | Q&A with attending filmmakers  
 

***** 

22:00 - LATE | Lost World Cocktail Night & DJ 
at Agios Music Bar 



 

 

Wednesday June 5th - Pearl Cavo 

14:00 - 15:15 (Q&A + break) 15:30 -17:00 

BLACK DON’T CRACK/ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΔΕ ΛΥΓΙΖΟΥΝ 
 

Dir/Σκ:  Cole Swanson | USA| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng |4:10  

 

Malcolm, a young black man, must deal with the ignorance of his white co-workers 
while not cracking under pressure due to his frustration. (From the 'Stop Hate with Film' 
library) 
 

O Malcolm, ένας νεαρός μαύρος άντρας, πρέπει να αντιμετωπίσει την άγνοια των 
λευκών συναδέλφων του χωρίς να λυγίσει κάτω από την πίεση εξαιτίας της ενόχλησής 
του. (Από τη Βιβλιοθήκη ‘Σταματήστε το Μίσος με Ταινίες’) 

STOP HATE WITH FILM is a library of short films about overcoming Anti-semitism, Bigotry, Racism, Sexism, Homo/Transphobia, and/
or Immigration/Diaspora issues. The library was created by Jon Gann, founder of DC Shorts. Paleochora LWSFF is one of the first  
International Festivals to participate in screening films from this library. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ   είναι μια βιβλιοθήκη 
από ταινίες μικρού μήκους σχετικά με την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, της Μισαλλοδοξίας, του Ρατσισμού, του Σεξισμού, 
της Ομο/Τρανσφοβίας, και/ή θέματα Μετανάστευσης/Διασποράς. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε πρόσφατα από τον Jon Gann, 
ιδρυτή της DC Shorts. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Παλαιοχώρας LWSFF είναι ένα από τα πρώτα Διεθνή Φεστιβάλ που 
συμμετέχουν στην προβολή αυτών των ταινιών. 

BOXING DAY  
 

Dir/Σκ:  Richard Haywood | USA| Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng | 6:49 

 

A father comes to terms with his daughter being gay. (From the 'Stop Hate with Film' 
Library) 
Ένας πατέρας αποδέχεται το γεγονός πως η κόρη του είναι ομοφυλόφιλη. (Από τη 
Βιβλιοθήκη ‘Σταματήστε το Μίσος με Ταινίες’) 

FLYING FISH / Parvaz Mahiha/ Ιπτάμενο Ψάρι  

 

Dir/Σκ: Mohammad Towrivarian| Iran | Fiction-Μυθοπλασία|Subs: Eng | 14:38  

 

The new teacher in the village understood that one of his student, who is the only girl in 
the class, does not talk and a cigarette burn is visible in her hand.  

 

Ο νέος δάσκαλος του χωριού κατάλαβε ότι ένας από τους μαθητές του, που είναι 
επίσης και το μόνο κορίτσι στην τάξη, δεν μιλάει και επίσης παρατηρεί ένα ορατό 

RIPPLES IN RENNELL / Αναταραχές στο νησί Rennell 
 

Dir/Σκ: Adam Stewart Hogg |Solomon Islands|Doc: -Ντοκιμαντέρ|Subs: Eng |8:39  

 

A documentary highlighting the travesty of Bauxite mining and hard wood logging on 
Rennell Island in the Solomon Islands. With a government that supports the mining 
companies, the local residents are making a stand and speaking up. This is a film captur-
ing their stories and it is helping other island communities in similar positions to make a 
stand as people and say no to these industries.  Ένα ντοκιμαντέρ που δίνει έμφαση στην 

παρωδία της εξόρυξης Βωξίτη και την ξυλεία στο νησί Rennell των νησιών Σολομώντα. Με μια 
κυβέρνηση να υποστηρίζει τις μεταλλευτικές εταιρείες, οι ντόπιοι σηκώνουν ανάστημα και 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Η ταινία αποτυπώνει τις ιστορίες τους ενώ βοηθάει και άλλες 
κοινότητες νησιών που βρίσκονται σε παρόμοια θέση να σηκώσουν ανάστημα και να πούνε όχι σε 
αυτές τις επιχειρήσεις. 

MOUSSE 
 

Dir/Σκ: John Hellberg | Sweden| Fiction-Comedy - Μυθοπλασία|Subs: Eng |42:00  

 

What could be easier than robbing a small bookie place on the outskirts of town? It’s 
during the year’s biggest horse race event and the betting centre Washington’s Tobacco 
looks like the ultimate hit for some fast cash. Τί θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο από 
το να ληστέψεις ένα μικρό πρακτορείο στοιχημάτων στα περίχωρα της πόλης; Κατά τη 
διάρκεια του μεγαλύτερου αγώνα ιπποδρομίας, το πρακτορείο στοιχήματος Washing-
ton’s Tobacco μοιάζει σαν το απόλυτο μέρος για να βγάλει κανείς εύκολο χρήμα.  
SPECIAL INCLUSION FEATURETTE 

 

Q&A + Break (15mins) 



 

 

Τετάρτη  5 Ιουνίου - Pearl Cavo 

BOLTON FILM FESTIVAL returns for its third edition from 1st-3rd October 2019 at the Light Cinema a nine-screen cinema 
just North of Manchester (UK). Bolton's aim is to showcase emerging and established talent to an audience of like-
minded individuals, the public and industry experts. Our most notable success coming from "The Silent Child" which 
later went on to win the Academy Award for Best Short Action film.   
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Bolton επιστρέφει για τρίτη χρονιά από την 1η μέχρι την 3η του Οκτώβρη 2019 στο 
Light Cinema, ένα σινεμά εννέα αιθουσών Βόρεια του Μάντσεστερ (Αγγλία). Ο στόχος του φεστιβάλ είναι να προβάλει 
ανερχόμενα και καθιερωμένα ταλέντα σε μια ομάδα θεατών από ομοϊδεάτες ανθρώπους, απλό κοινό και ειδικούς της 
βιομηχανίας.   
 

Read our interview with Bolton Festival Director, ADRIAN BARBER  at the end of this Programme / Magazine 

15:30 -17:00 | BEST OF BOLTON FILM FESTIVAL 

LANDSHARKS by / του Aaron Dunleavy 
A young teenage boy is lured into the jaws of an underground loan shark. A vicious cycle of misguided 
youths on a troubled estate, forced to carry out the dirty work of exploitative adults. 
Ένα νεαρό έφηβο αγόρι παρασύρεται στα σαγόνια ενός παράνομου τοκογλύφου. Ένας φαύλος κύκλος 
από παραπλανημένους νέους σε μια προβληματική κοινότητα, αναγκασμένοι να κάνουν τη βρώμικη 

TAKING STOCK by / του Duncan Cowles  
Using his failed attempts at creating profitable stock footage, a filmmaker reflects on the absurd, mun-
dane and funny side of being trapped inside your own head as an out of work, self-employed freelancer. 
Χρησιμοποιώντας τις αποτυχημένες προσπάθειες να δημιουργήσει μια σειρά από επικερδή κινηματογραφικό υλικό, 
ένας σκηνοθέτης αναλογίζεται την παράλογη, κοινότοπη και αστεία πλευρά του να είσαι παγιδευμένος μέσα στο ίδιο 
σου το μυαλό ως ένας άνεργος, αυτοαπασχολούμενος ελεύθερος επαγγελματίας. 

BLUE LIGHT by / της Harriet Francis Croucher 
Emergency service personnel talk about the realities of Post-Traumatic Stress Disorder, and its impact 
on their lives and their families. 
Το προσωπικό έκτακτης εξυπηρέτησης μιλά για την πραγματικότητα της διαταραχής μετατραυματικού 
στρες, και την επίδραση που έχει στις ζωές των ίδιων και τις οικογένειές τους.  

ABLUTION by / του Omar Al Dakheel            
The bond between a disabled Muslim father and his son is tested when love is pitted against religion. 
Ο δεσμός μεταξύ ενός Μουσουλμάνου πατέρα με αναπηρία και του γιού του δοκιμάζεται, όταν η 
αγάπη έρχεται σε σύγκρουση με τη θρησκεία.  

THE LEGEND OF BOB LEONARD  by / του Will Kenning 
After a Norman procession is routed by a gang of thugs, a captive minstrel manages to trade his life for a 
song...and the chance to write history. 
Αφότου μια Νορμανδική πορεία κατατροπώνεται από μια συμμορία κακοποιών, ένα αιχμάλωτος 
περιπλανώμενος καλλιτέχνης καταφέρνει να ανταλλάξει τη ζωή του με ένα τραγούδι… και την ευκαιρία 
να γράψει ιστορία. 

SPINOSAURUS by / τηςTessa Hoffe 
A young girl cares for her younger brother at home, while she awaits her mother’s return. 
Ένα νεαρό κορίτσι φροντίζει το μικρό αδερφό της στο σπίτι, ενώ περιμένει την επιστροφή της μητέρας 
της.  

KIWI BREEZE by /  του Ruari Muir 
Filmmaker Ruari Muir remembers a giant crane turning up outside his parent's house in London, 2001. 
His unusual next-door neighbour, Steve, had spent the previous nine years building an ocean-going 
yacht in his back garden. Ο σκηνοθέτης Ruari Muir θυμάται τότε που ένας τεράστιος γερανός 
εμφανίστηκε έξω από το σπίτι των γονιών του στο Λονδίνο, το 2001. Ο ασυνήθιστος γείτονάς τους, 
Στιβ, έχει περάσει τα τελευταία εννέα χρόνια χτίζοντας ένα ωκεανοπόρο γιότ στον πίσω κήπο του.  

RECALL by / του Daniel Reich  
Beni finds an old photo camera whilst holiday with his mum and sister at lake Batilon and becomes 
obsessed with taking photos.  Ο Beni βρίσκει μια παλιά φωτογραφική κάμερα ενώ κάνει διακοπές με τη 
μητέρα του και την αδερφή του στη λίμνη Batilon και του γίνεται εμμονή να βγάζει φωτογραφίες. 
 



 

Wednesday June 5th - Town Hall Square 
ΒΡΑΔΙΑ ΛΗΞΗΣ 

20:15 - 21:40 | Ειδική συμπερίληψη Ταινίας μεγάλου μήκους 
‘Ζώντας στο Παρελθόν του Μέλλοντος’  

21:45 - 22:00 | Τελετή Απονομής Βραβείων 
Παρουσίαση των Βραβείων από το Δήμαρχο της Παλαιοχώρας, τον Bruno Chatelin  

& την Πρόεδρο του Φεστιβάλ 

22:00 – ΑΡΓΑ | Σας περιμένουμε στο πάρτι της τελετής λήξης του Φεστιβάλ,  
στο Pearl Cavo-Ζωντανή Μουσική από τους 'Change House' + DJ 

Key Event Sponsors Partners & Supporters 
For full Sponsor Listings - visit our website 

www.lostworldfilmfestival.com 



 

 

Τετάρτη 5 Ιουνίου - Πλατεία Δημαρχείου 

LIVING IN THE FUTURE’S PAST 
 

Dir/Σκ: Susan Kucera | USA |Documentary -Ντοκιμαντέρ |Subs:Eng |85:00  

 

In this beautifully photographed tour de force of original thinking, Academy 
Award winner, Jeff Bridges shares the screen with scientists, profound 
thinkers and a dazzling array of Earth’s living creatures to reveal eye-
opening concepts about ourselves and our past, providing fresh insights 
into our subconscious motivations and their unintended consequences. 
Living in the Future's Past shows how no one can predict how major 
changes emerge from the spontaneous actions of the many.  How energy 
takes many forms as it moves through and animates everything.  How, as 
we come to understand our true connection to all there is, we will need to 
redefine our expectations, not as what we will lose, but what we might gain 
by preparing for something different.  

 

ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
Σε αυτό το κατόρθωμα αυθεντικής σκέψης με την όμορφη φωτογραφία, 
νικήτρια ταινία της Ακαδημίας, ο Jeff Bridges μοιράζεται την οθόνη με 
επιστήμονες, εξέχοντες διανοούμενους και μια εντυπωσιακή ποικιλία από 
ζωντανά πλάσματα της Γης για να αποκαλύψει έννοιες που μας ανοίγουν 
τα μάτια σχετικά με τους ίδιους τους εαυτούς μας και του παρελθόντος 
μας, παρέχοντας καινούριες γνώσεις για τα υποσυνείδητα κίνητρά μας και 
τις ακούσιες συνέπειές τους. Η ταινία Ζώντας στο Παρελθόν του 
Μέλλοντος δείχνει πως κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πώς 
προκύπτουν τεράστιες αλλαγές από αυθόρμητες ενέργειες των πολλών. 
Πώς η ενέργεια παίρνει πολλές μορφές καθώς κινείται μέσα από και 
ζωντανεύει τα πάντα. Πώς, καθώς κατανοούμε την πραγματική σύνδεση 
όσων υπάρχουν, θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες 
μας, όχι ως προς το τί θα χάσουμε, αλλά ως προς το τί μπορεί να 
κερδίσουμε από το να προετοιμαστούμε για κάτι διαφορετικό. 
 
 
 

“This earth was here before us and will be here long after we’re gone”   
(Jeff Bridges) 

CLOSING NIGHT PROGRAMME 

20:15 - 21:40 | ‘Living in the Future’s Past’ 
Special inclusion Feature Documentary   

Produced & narrated by Jeff Bridges - Directed by Susan Kucera  

21:45 - 22:00 | Awards Presentation 
Presentation of Awards by the Mayor of Paleochora, Bruno Chatelin & the Festival Director 

22:00 - LATE | Closing Night Party 
Live Music with ‘Change House’ + DJ at Pearl Cavo 

 

 
 
 
 

22:00 - Late | CLOSING NIGHT PARTY 
Live Music - ‘Change House’ + DJ 

at Pearl Cavo 
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SUSAN KUCERA - DIRECTOR - FESTIVAL JUDGE 

Susan Kucera  
Director of ‘Living in the Future’s Past’ 

Interview by Eleni Oulani 

Director, producer, cinematographer and editor of  four documentaries; ‘For the 
Love of Tango’ (2014), ‘Breath of Life’ (2014), ‘Trading on Thin Air’ (2010) and of your 
most recent work ‘Living in the Future’s Past’, which is also screening during our 
festival.  What’s it like to assume all of these different yet complimentary roles? 
I enjoy the process of exploring and making what I find come to light. My first love is 
cinematography, seeing reality through the lens. Editing is the most difficult as that is 
where the story is created but since I do my own filming I have an intimate relation-
ship with the subject, so I think this helps. 
 
Σκηνοθέτης, παραγωγός, διευθύντρια φωτογραφίας και μοντέζ και των τεσσάρων 
ντοκιμαντέρ σου: For the Love of Tango (2014), Breath of Life (2014), Trading on 
Thin Air (2010) και της πιο πρόσφατης δουλειάς σου Living in the Future’s Past, η 
οποία μάλιστα θα προβληθεί σε ειδική προβολή στο φεστιβάλ μας. Πώς είναι να 
έχεις όλους αυτούς τους διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους; 
Απολαμβάνω τη διαδικασία του να ανακαλύπτω και να φέρνω στο φως αυτά που 
βρίσκω. Η πρώτη και μεγάλη μου αγάπη είναι η κινηματογραφία, το να βλέπω την 
πραγματικότητα μέσα από το φακό. Το μοντάζ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι καθώς 
είναι εκεί όπου δημιουργείται η ιστορία αλλά εφόσον κάνω μόνη μου τη σκηνοθεσία 
και το γύρισμα έχω μια πολύ προσωπική σχέση με το αντικείμενο και τη θεματολογία 
και αυτό με βοηθάει πολύ. 

As a filmmaker, what was it that drew you in the documentary instead of fiction 
films? 
That is a good question and I am not sure. I love watching fictional films, but I enjoy 
the process of documentary filmmaking as you never really know when you begin to 
interview and film where the story is going to take you on this journey of production, 
and I suppose that keeps it exciting. 
 
Ως σκηνοθέτιδα, τί ήταν αυτό που σε τράβηξε στο ντοκιμαντέρ αντί για τις ταινίες 
μυθοπλασίας; 
Καλή ερώτηση αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες μυθοπλασίας 
αλλά απολαμβάνω τη διαδικασία δημιουργίας ντοκιμαντέρ, καθώς όταν ξεκινάς να 
παίρνεις συνεντεύξεις και να γυρίζεις δεν ξέρεις σε ποιο ταξίδι παραγωγής θα σε πάει 
η ιστορία και αυτό είναι κάτι που με εξιτάρει. 

Your new documentary Living in the Future’s Past focuses on who we are and on the 
climate changes that occur on our planet. How did this topic affect you personally? 
I have always been interested in our environment and so the film really looks under 
the hood of humanity to see all the intricacies of how we got to this point. I am 
alarmed by the rapid changes that are affecting wild life and their inability to adapt 
fast enough… so it is not just us humans who will/ and are going to suffer. I make 
everyday changes and through an understanding of how intertwined we are with 
everything else and how energy in all its forms is the currency of life I think new ways 
of doing things are emerging. The film was edited using solar power. I live in Hawaii 
and we make more power on our roof than we would ever hope to use every day BUT 
I am not naive, we are connected to a larger industrial society that doesn’t work well 
with intermittency and in the US especially, we need to cultivate the will/ the over-
whelming desire of the people to affect change on a large scale and not waste time 
pointing fingers. We have a saying in Hawaii, ‘We are all in the same canoe’. 



 

 ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑ - ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Το νέο σου ντοκιμαντέρ ‘Living in the Future’s Past’ επικεντρώνεται στο ποιοι είμαστε και στις κλιματικές αλλαγές που 
συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Πώς σε επηρέασε αυτό το θέμα προσωπικά; 
Ενδιαφερόμουν πάντα για το περιβάλλον μας και έτσι και η ταινία κοιτάζει κάτω από την κουκούλα της ανθρωπότητας για 
να δει τις πολυπλοκότητες σχετικά με το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είμαι αναστατωμένη από τις γρήγορες αλλαγές 
που επηρεάζουν την άγρια ζωή και την ανικανότητά τους να προσαρμόζονται γρήγορα σε αυτές… επομένως δεν είμαστε 
μόνο εμείς οι άνθρωποι που θα/ και πρόκειται υποφέρουμε. Κάνω αλλαγές καθημερινά και με το να κατανοώ πόσο 
συνδεδεμένοι είμαστε με όλα τα άλλα γύρω μας και πως κάθε μορφή ενέργειας είναι το συνάλλαγμα της ζωής. Πιστεύω 
πως εμφανίζονται νέοι τρόποι με τους οποίους κάνουμε τα πράγματα. Η ταινία μονταρίστηκε χρησιμοποιώντας ηλιακή 
ενέργεια. Μένω στη Χαβάη και δημιουργούμε περισσότερη ενέργεια στην σκεπή μας από ότι θα ελπίζαμε να 
χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα, ΑΛΛΑ δεν είμαι αφελής, συνδεόμαστε με μια μεγαλύτερη βιομηχανική κοινωνία που δεν 
λειτουργεί καλά με την διακοπτόμενη ενέργεια και ειδικά στις ΗΠΑ, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε τη θέληση/ την 
ακατανίκητη επιθυμία στους ανθρώπους να προκαλέσουν αλλαγές σε μεγαλύτερη κλίμακα και να μην σπαταλούν χρόνο 
για να κατονομάσουν τους ενόχους. Έχουμε ένα ρητό στη Χαβάη ‘Είμαστε όλοι στο ίδιο κανό’.  
 
With all the ongoing discussions about women in Hollywood and female filmmakers and artists in general, what is your 
personal comment on or experience of being a female filmmaker? 
Ah! I suppose that is why I wear so many hats in my profession.  I think things are changing now and we’re seeing many 
more women filmmakers coming up. I think this male dominated area was really a cultural thing and that is changing with 
the newer generation. 
 
Με όλες τις συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τις γυναίκες στο Χόλυγουντ και τις γυναίκες σκηνοθέτιδες και καλλιτέχνες 
γενικότερα, ποιο είναι το προσωπικό σας σχόλιο ή η προσωπική σας εμπειρία ως γυναίκα σκηνοθέτης; 
Α! Υποθέτω για αυτό στο επάγγελμά μου φοράω πολλά καπέλα. Νομίζω πως τα πράγματα αλλάζουν τώρα και βλέπουμε 
πολύ περισσότερες ανερχόμενες γυναίκες. Πιστεύω πως αυτός ο ανδροκρατούμενος τομέας ήταν στην πραγματικότητα 
μια κοινωνική κατασκευή και αυτό αλλάζει με τη νεότερη γενιά. 



 

BRUNO CHATELIN - FILMFESTIVALS.COM 

Having created the online platform filmfestivals.com, aiming at promoting film festi-
vals worldwide, you have seen the birth of many festivals around the world. Can you 
tell us a little bit about this experience? 
I started developing a strong interest for festivals in 1987 when I was distributing films 
in France for Sony Pictures, later moving to 20th Century Fox which I eventually merged 
with the French major UGC. 
Being engaged in that position made me realise how important festivals could be to the 
success of my films, I learned how to exploit their differences and how to build a spe-
cific experience. Let me explain this with two specific success stories. 
‘Independence Day’ had one single festival screening at the Deauville film fest. I re-
member having a bit of a fight to secure it with the Fox studio executives. The rationale 
was very simple, the press would probably not like the film, and yet we still needed to 
show it, so we chose to share the film as late as possible, close to release and in the 
most positive environment possible: a huge screen, eventful, and a house filled with 
people who like that type of American film...the audience of the American film festival 
of Deauville proved to be perfect, they totally loved the effects and the thrill.  
The other example is a long story. "Boyz'n the Hood" was world premiered in Cannes at 
Un Certain Regard, and it MADE the career of young rookie filmmaker John Singleton, 
who went on to be nominated for an Oscar for that film.  We worked for 4 months 
concentrating on word of mouth, building the right audience, an audience that in-
cluded kids from suburbs as well as festival attendees, live poster Art involving graffiti 
artists on the Croisette, and a rap concert party with Ice Cube. In the end, after a very 
successful presentation the Head of the Studio was able to put a figure on that success: 
he said he was going to change the domestic Box Office Estimate from $30 to $50M  (it 
actually did $54 in the US and Canada). He also commented that the Festival contribu-
tion to International was somewhere between 40 and 50M$. I enjoyed the handshake 
and started becoming a TRUE BELIEVER of the power of festivals and the fairy tales that 
they can create. 
My partner founded Film Festivals.com in 1995 as a directory of festivals (before 
Google). I joined later in 2000 and developed the site into a portal, with b2b profes-
sional content about the festival circuit. In 2006 we added a social network component 
and developed the site into what it is now, a dedicated online resource for the fest 
circuit with three components: 1. A social network a blog platform where all filmmak-
ers and festivals are free to create a profile and self promote at will and for free. 2. An 
editorially curated news portal which gives news from the circuit and promotes some 
of the user generated content from our members, films or festivals. 3. A newsletter and 
blast service which delivers the weekly festival beat, and some targeted communica-
tions (which are important financial resources for our company). 
We are proud of the quality of our database and also think having 196,000 subscribers 
is a huge opportunity (one of the biggest databases in that field) which comes with 
several obligations, in terms of what we share, exhaust and focus upon. 
We are currently working on a new version which will bring a huge qualitative boost to 
the web experience. I have attended all major festivals with my studio films, had open-
ings, closings, showcased films at festivals with the talent, doing junkets interview 
sessions, parties...you name it hundreds of festivals, several hundred,  including  
smaller ones and festival launches. As you can imagine I have had to wear multiple 
hats, partner, filmmaker, distributor, journalist, guest, jury, president, festival pro-
ducer, photographer. Festivals are all different from one another, just like brothers and 
sisters can be different. Many first launch festivals have capitalised on that experience, 
asking myself and filmfestivals.com for services to increase awareness, legitimacy, 
boost submissions, find good films etc. 
I can list them all, but I am always happy to see them grow afterwards. 

Bruno Chatelin 
CEO FilmFestivals.com 

Interview by Eleni Oulani 



 

FESTIVAL JUDGE - ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Έχοντας δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα filmfestivals.com, με στόχο την προώθηση των φεστιβάλ 
κινηματογράφου παγκοσμίως, έχεις δει τη γέννηση πολλών φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για 
αυτή την εμπειρία; 
Άρχισα να αναπτύσσω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα φεστιβάλ το 1987, όταν έκανα διανομή ταινιών στη Γαλλία για τη Sony 
Pictures, ενώ έπειτα μεταφέρθηκα στην 20th Century Fox, την οποία τελικά συγχώνευσα με τη Γαλλική εταιρεία UGC. 
Η ενασχόλησή μου με αυτή τη θέση με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικά μπορεί να είναι τα φεστιβάλ για την 
επιτυχία των ταινιών μου, έτσι έμαθα πώς να εκμεταλλεύομαι τις διαφορές τους και πώς να χτίζω μια συγκεκριμένη εμπειρία. 
Θα σου το εξηγήσω αυτό με δυο συγκεκριμένες ιστορίες επιτυχίας. 
Η ταινία ‘Independence Day’ είχε μόνο μια προβολή στο φεστιβάλ του Deauville. Θυμάμαι πως είχα μια μικρή διαμάχη για να τη 
διασφαλίσω με τους εκτελεστικούς παραγωγούς της Fox. Η λογική ήταν πάρα πολύ απλή, το πιο πιθανό ήταν πως στον τύπο δε 
θα άρεσε η ταινία, και παρόλα αυτά χρειαζόμασταν να προβληθεί ούτως ή άλλως, για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να 
παραδώσουμε την ταινία όσο πιο αργά γινόταν, πολύ κοντά στην κυκλοφορία της ταινίας και σε ένα όσο το πιο θετικό κοινό: 
μια τεράστια οθόνη, διασκέδαση και ένα δωμάτιο γεμάτο με ανθρώπους που τους αρέσει αυτού του είδους η Αμερικάνικη 
ταινία… το κοινό του Αμερικανικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Deauville αποδείχτηκε πως ήταν η τέλεια επιλογή, 
πραγματικά αγάπησαν τα ειδικά εφέ και την περιπέτεια. 
Το άλλο παράδειγμα είναι μια μεγάλη ιστορία. Το «Boyz'n the Hood» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες στην κατηγορία 
Ένα Κάποιο Βλέμμα, και έφτιαξε επίσης και την καριέρα του νεαρού σκηνοθέτη John Singleton, ο οποίος έπειτα ήταν 
υποψήφιος για Όσκαρ με αυτή την ταινία. Δουλέψαμε για 4 μήνες και επικεντρωθήκαμε στο να τη διαδώσουμε από στόμα σε 
στόμα δημιουργώντας το κατάλληλο κοινό, ένα κοινό που συμπεριλάμβανε παιδιά από τα προάστια, καθώς και 
παρευρισκόμενους του φεστιβάλ και παράλληλα ένα ζωντανό καλλιτεχνικό δρώμενο για τη δημιουργία αφισών με τη 
συμμετοχή καλλιτεχνών γκράφιτι της Κρουαζέτ, και ένα πάρτι με ραπ συναυλία με τον Ice Cube. Στο τέλος, μετά από μια πολύ 
επιτυχημένη παρουσίαση, ο Επικεφαλής του Στούντιο μπόρεσε να βάλει έναν αριθμό σε εκείνη την επιτυχία: είπε πως θα 
άλλαζε την εγχώρια εκτίμηση στο Box Office από 30 σε 50 εκατομμύρια δολάρια (στην πραγματικότητα έκανε 54 εκατομμύρια 
σε Αμερική και Καναδά). Επίσης, σχολίασε ότι η συμβολή των Φεστιβάλ ήταν περίπου 40 με 50 εκατομμύρια. Απόλαυσα αυτή 
την συνεργασία και άρχισα να γίνομαι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΣ της δύναμης των φεστιβάλ και των παραμυθιών που μπορούν να 
δημιουργήσουν. 
 
Ο συνεργάτης μου ίδρυσε το filmfestivals.com το 1995 ως έναν κατάλογο των φεστιβάλ κινηματογράφου (πριν το Google). 
Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του το 2000 και εξέλιξα την ιστοσελίδα σε πόρταλ, με B2B επαγγελματικό περιεχόμενο σχετικά 
με τον κύκλο των φεστιβάλ. Το 2006 προσθέσαμε το στοιχείο των κοινωνικών δικτύων, και φτιάξαμε την ιστοσελίδα σε αυτό 
που είναι σήμερα, μια διαδικτυακή πηγή αφιερωμένη στον κύκλο των φεστιβάλ με τρία βασικά στοιχεία: 
Ένα κοινωνικό δίκτυο, μια πλατφόρμα, όπου όλοι οι σκηνοθέτες και τα φεστιβάλ μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν ένα 
προφίλ και να αυτοπροβληθούν όπως το επιθυμούν. 
Ένα δημοσιογραφικά σχεδιασμένο ενημερωτικό πόρταλ, που περιλαμβάνει τα νέα από αυτόν τον κύκλο και προωθεί μερικά 
από τα περιεχόμενα των χρηστών: από τα μέλη μας, τις ταινίες ή τα φεστιβάλ. 
Ένα newsletter και μια εκπληκτική υπηρεσία που παραδίδει το εβδομαδιαίο φεστιβαλικό παλμό, και μερικές στοχευμένες 
επικοινωνίες (που είναι σημαντικές οικονομικές πηγές για την εταιρεία μας). 
Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα της βάσης δεδομένων μας και επίσης το ότι έχουμε 196,000 εγγεγραμμένους είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία (μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων σε αυτό τον τομέα), η οποία έρχεται με διάφορες υποχρεώσεις, 
σε σχέση με το τί προβάλουμε, αναλώνουμε και σε τί επικεντρωνόμαστε. 
 
Αυτή την περίοδο δουλεύουμε μια νέα έκδοση, η οποία θα δώσει μια ποιοτική ώθηση στην διαδικτυακή εμπειρία. Έχουμε 
ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι να φτιάχνουμε μια νέα ιστοσελίδα, και θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα 
σε μερικούς μήνες. 
 
Έχω παραβρεθεί σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ με τις ταινίες του στούντιο μου, είχα ταινίες έναρξης, λήξης και για ειδικές 
παρουσιάσεις, με ταλέντα, κάνοντας συνεντεύξεις, πηγαίνοντας σε πάρτι… ό,τι μπορείς να φανταστείς από φεστιβάλ, μερικές 
εκατοντάδες, συμπεριλαμβανομένων μικρών διοργανώσεων και φεστιβάλ που μόλις ξεκινούσαν. Όπως μπορείς να φανταστείς, 
έπρεπε να πάρω διαφορετικούς ρόλους, του συνεργάτη, σκηνοθέτη, διανομέα, δημοσιογράφου, μέλους της κριτικής επιτροπής, 
προέδρου, φεστιβαλικού παραγωγού, φωτογράφου. Κάθε ένα από αυτά τα φεστιβάλ είναι διαφορετικά μεταξύ τους, όπως και 
τα αδέρφια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Πολλά από τα πρωτοεμφανιζόμενα φεστιβάλ έχουν αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία 
μας, ρωτώντας τόσο εμένα όσο και στη σελίδα μας filmfestivals.com για υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την 
αναγνωρισιμότητα, τη νομιμότητα, να αυξήσουν τις συμμετοχές, να βρούνε καλές ταινίες κλπ. 
Μπορώ να τα καταγράψω όλα, αλλά πάντα είμαι χαρούμενος να τα βλέπω να μεγαλώνουν έπειτα. 
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BRUNO CHATELIN - FILMFESTIVALS.COM 

What was the thing that attracted you most to attend the first Paleochora film 
festival? 
Festivals in my view are a living thing, with a variety of angles, which will attract 
people for different reasons. It can be the attraction of the destination, the need 
for discovery, the curiosity for good film, the appetite for human discoveries... for 
me, on top of all of the above it was the human factor which prevailed:  I met 
Linda, the festival founder, a few times and enjoyed her true passion for film, this is 
really exciting, "refreshing" when you discover authenticity, so many festival direc-
tors become "blasé". I am also impressed by the fact she did not shy away from 
building a festival in a country which is not her own, it says something about her 
personality. 
 
 
Apart from attending the film festival as a special guest and a speaker, you are 
also the festival agent of Susan’s Kucera documentary Living in the Future’s Past, 
which will be screened during our festival. How did this collaboration start? 
I invented this position, the "festival agent's" role with filmmakers almost by acci-
dent, by recognising a need and filling an existing gap. I like helping filmmakers and 
sharing my marketing experience, and have done so for years in many different 
ways. I started focusing on International festival strategy consulting only a few 
years ago. One of my first client / partners was Lise Romanoff, founder of Vision 
Films, (who also sits on the board of the IFTA association which runs AFM) who 
brings a huge experience and understanding of the overall picture. She also realises 
that handling the film festival circuit for her client involves a lot of work and is 
hugely challenging, some films need a specific treatment to achieve more sales, 
some don't; she has introduced me to her clients who can benefit from festival 
exposure and I work with her and her filmmakers, in marketing harmony and 
coordination. Everyone seems happy, Lise stays focused on sales, sparing the 
thousands of emails involved and gets better results (100 selections for Living in 
the Future's Past) and Susan is very happy. 
 
 
What would be the first advice you would give to someone who is starting a new 
film festival? 
I could not just stop at one piece of advice, it’s such a big task to launch a film 
festival from scratch...!!!? Maybe i could start by saying this: The most important 
thing to do is to make everyone happy with the festival experience. Filmmakers 
attending, audience, locals, partners and sponsors.... but MOSTLY have Linda 
McGuire happy she did it, and this implies that she must identify all alleys to find 
ways of recouping the costs and time investment she has put into this first edition. 
Making sure that the festival project has an equation that allows for covering the 
costs. And I know how hard it is. 
The Festival Director must build the confidence that the various possibilities of 
funding are realistic, explore them, be persuasive and successful: find city, region, 
nation support and financial commitments (in kind or cash), identify potential local 
sponsors who can contribute. Find local accommodation partners: ground trans-
portation, cars...hotels, host families... who can offer a minimum of rooms. Find an 
airline partner who can help with some VIP  treatment if any are requested. It's a 
combination of small things and big things and all are important. 
 
One piece of Advice? all right: one! 
"If you build it Linda, they will come" 

I released "Field of Dreams" and am still thrilled by this line in the film. 

 
Bruno Chatelin - Guest Speaker at Paleochora Lost World Short Film 
Festival. Venue: Pearl Cavo, 16:15 Sunday 2nd June, 2019 



 

FESTIVAL JUDGE - ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Τί ήταν αυτό που σε έκανε να συμμετάσχεις στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου της Παλαιοχώρας;  
 
Τα Φεστιβάλ κατά την άποψή μου είναι ένα ζωντανό πράγμα, με μια ποικιλία από οπτικές γωνίες, το οποίο προσελκύει 
διαφορετικούς ανθρώπους για διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να είναι η έλξη του προορισμού, η ανάγκη για ανακάλυψη, η 
περιέργεια για καλό κινηματογράφο, η όρεξη για ανθρώπινες ανακαλύψεις… για εμένα, πέρα από όλα τα παραπάνω, ήταν ο 
ανθρώπινος παράγοντας που επικρατούσε: βρέθηκα με τη Linda, την ιδρύτρια του φεστιβάλ, αρκετές φορές και μου άρεσε το 
αληθινό της πάθος για τον κινηματογράφο, αυτό είναι συναρπαστικό, «αναζωογονητικό» όταν ανακαλύπτεις αυθεντικότητα. 
Πάρα πολλοί διευθυντές φεστιβάλ γίνονται «αδιάφοροι». Είμαι επίσης εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι δε φοβήθηκε 
καθόλου να δημιουργήσει ένα φεστιβάλ σε μια χώρα που δεν είναι η δική της, αυτό λέει κάτι για την προσωπικότητά της.  
 
 
Πέρα από να παρευρίσκεσαι σε φεστιβάλ κινηματογράφου ως ιδιαίτερος προσκεκλημένος και ομιλητής, είσαι επίσης και ο 
φεστιβαλικός εκπρόσωπος του ντοκιμαντέρ Living in the Future’s Past της Susan Kucera, το οποίο θα προβληθεί κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ μας. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία; 
 
Εγώ επινόησα αυτή τη θέση, του ρόλου του εκπροσώπου στα φεστιβάλ με τους σκηνοθέτες σχεδόν κατά λάθος, επειδή 
αναγνώρισα μια συγκεκριμένη ανάγκη και αποφάσισα να καλύψω ένα υπάρχον κενό. 
Μου αρέσει να βοηθάω σκηνοθέτες και να μοιράζομαι μαζί τους την εμπειρία μου στο μάρκετινγκ, και είναι κάτι που το κάνω 
εδώ και χρόνια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ξεκίνησα να επικεντρώνομαι στο να δουλεύω ως σύμβουλος στρατηγικής 
για τα διεθνή φεστιβάλ μόνο πριν μερικά χρόνια. Ένας από τους πρώτους μου πελάτες/ συνεργάτες ήταν η Lise Romanoff, 
ιδρύτρια της εταιρείας Vision Films, (η οποία είναι επίσης μέλος της ένωσης IFTA που λειτουργεί την AFM), η οποία φέρει 
τεράστια εμπειρία και κατανόηση της γενικότερης εικόνας. 
Επίσης, αναγνωρίζει ότι το να διαχειριστώ τον κύκλο των φεστιβάλ κινηματογράφου για τους πελάτες της περιλαμβάνει 
πολλή δουλειά και είναι τρομερά απαιτητικό, μερικές ταινίες χρειάζονται κάποια ειδική μεταχείριση για να πετύχουν 
περισσότερες πωλήσεις, άλλες όχι: επίσης με έχει γνωρίσει στους πελάτες της που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την 
προβολή τους σε φεστιβάλ και δουλεύω τόσο μαζί της όσο και με τους σκηνοθέτες που δουλεύει, με αρμονικό μάρκετινγκ και 
συντονισμό. Όλοι φαίνονται χαρούμενοι, αυτή παραμένει επικεντρωμένη στις πωλήσεις, γλιτώνει τα χιλιάδες μέιλ που 
περιλαμβάνει η διαδικασία και έχει καλύτερα αποτελέσματα (100 συμμετοχές για το Living in the Future's Past) και η Susan 
είναι πολύ χαρούμενη. 
 
 
Ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα έδινες σε κάποιον ο οποίος ξεκινά ένα νέο φεστιβάλ κινηματογράφου;  
 
Δε θα μπορούσα να σταματήσω σε μια συμβουλή, καθώς είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το να ξεκινήσει κανείς ένα φεστιβάλ 
κινηματογράφου από την αρχή…!! 
Ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας αυτό: το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πετύχεις είναι να τους κάνεις όλους 
χαρούμενους με τη φεστιβαλική εμπειρία. Τους σκηνοθέτες που θα παραβρεθούν, το κοινό, τους ντόπιους, τους συνεργάτες 
και τους σπόνσορες… και ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ να κάνεις τη Linda χαρούμενη που το έκανε, και αυτό υπονοεί ότι πρέπει να 
αναγνωρίσει όλους τους δρόμους για να βρει τρόπους να κάνει απόσβεση του κόστους και του χρόνου που διέθεσε για αυτή 
την πρώτη έκδοση του φεστιβάλ. Να σιγουρευτεί πως το εγχείρημα του φεστιβάλ έχει μια εξίσωση που επιτρέπει να 
καλυφθούν τα έξοδα. 
Και γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι. 
Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ πρέπει να χτίσει την εμπιστοσύνη ότι οι διάφορες πιθανότητες χορηγιών είναι ρεαλιστικές, να τις 
ανακαλύψει, να είναι πειστικός και επιτυχής: βρες την πόλη, την περιοχή, την υποστήριξη του κόσμου και την οικονομική 
ενίσχυση (είτε σε είδος είτε σε μετρητά), να βρεις πιθανούς τοπικούς χορηγούς που μπορούν να συμβάλουν. Βρες τοπικούς 
χορηγούς φιλοξενίας: μετακίνηση, αυτοκίνητα…ξενοδοχεία, οικογένειες που μπορούν να φιλοξενήσουν… που μπορούν να 
προσφέρουν έστω και έναν μικρό αριθμό δωματίων. Βρες μια αεροπορική εταιρεία που μπορεί να προσφέρει κάποιου είδους 
VIP παροχές σε περίπτωση που ζητηθούν. Είναι ένας συνδυασμός από μικρά και μεγάλα πράγματα που όλα είναι σημαντικά.  
 
Μια συμβουλή; Εντάξει τότε: μια! 
«Εάν το χτίσεις, Linda, θα έρθουν!» 
 
Κυκλοφόρησα την ταινία ‘Ο Ξυπόλητος Τζο’ και είμαι ακόμη εντυπωσιασμένος από αυτή τη φράση στην ταινία. 
 

Bruno Chatelin - Καλεσμένος Ομιλητής στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Παλαιοχώρας. 
Χώρος: Pearl Cavo, 16:15,  Κυριακή 2 Ιουνίου, 2019 
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PAUL McGUIRK - FILM PROFESSOR & AUTHOR 

You are a lecturer in Film Studies, and you have delivered a variety of courses at the 
University College Dublin, Trinity College Dublin and The National Film School at 
IADT. How did this fascination with film started? 
I am of an age, growing up in the 1960s in Dublin, at a time when the newly estab-
lished Irish television station RTE was, out of economic expediency, filling its sched-
ules with Classic Hollywood films from the 1930s and ‘40s. That gave many people of 
my generation a feel for a certain kind of cinema. The films of Orson Welles, Billy 
Wilder, Alfred Hitchcock, Preston Sturges, John Ford, Frank Capra, Michael Curtiz had 
a very formative influence on us in general.  At the same time European Auteur 
Cinema was producing an incredible array of films that seemed to elevate cinema to 
an art form when the dominant culture in Ireland was forever insisting that cinema 
was just a cheap trashy form of mass entertainment. So, films like Fellini’s La Strada 
(1954) and 8½ (1963), Bergman’s Summer With Monika (1953) and Persona (1966), 
Godard’s Le Mépris (1963) Weekend (1967), Truffaut’s Les Quatre Cents Coups 
(1959) and Baisers volés (1968), Michelangelo Antonioni’s L'Avventura (1960) and 
Blow-Up (1966), and Luis Buñuel’s The Diary Of A Chambermaid (1964) and Belle de 
jour (1967) were a revelation. Adding to their caché was the fact that Ireland had 
from the foundation of the state in 1922, a very rigid censorship regime in place, and 
you could only see a lot of these films in Film Clubs. Then, on top of this embarrass-
ment of riches we had the advent of the New Hollywood directors like Scorsese, 
Coppola, De Palma, Bogdanovich, Altman, Polanski, Cassavetes, Kubrick, Pakula, and 
Cimino.  It was just an extraordinary time in the history of cinema. You might say that 
I came of age in an era when cinema, having established a classical canon, was under-
going a radical renaissance. But it was more than that. Cinema chimed with the 
counter-culture of the 1960s. It was breaking new ground. It aligned itself with a wide
-ranging interrogation of the dominant mores and values of the day in an incredibly 
fertile way.   
Regrettably, we did not get to see much Greek cinema in Ireland. In the 1960s. Mi-
chael Cacoyannis’ Stella (1955) and Zorba The Greek (1964) were exhibited. And then 
in the 1970s Theo Angelopoulos’ Reconstruction (1970) and The Travelling Players 
(1975) would have been widely seen on the art-house circuit. That, thankfully, is 
being rectified currently, with an annual Greek Film Festival in Dublin, the Irish art-
house circuit exhibiting more Greek films, and the Irish Film Board and Element 
pictures playing a part in introducing Yorgos Lanthimos to a wider international 

Paul McGuirk 
Film Lecturer & Author 

Interview by Eleni Oulani 

Είστε λέκτορας των Κινηματογραφικών Σπουδών, και έχετε παραδώσει μια 
ποικιλία μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, το Trinity College του 
Δουβλίνου και το National Film School στο IADT. Πώς ξεκίνησε αυτό το έντονο 
ενδιαφέρον για τον Κινηματογράφο; 
Είμαι κάποιας ηλικίας και μεγάλωσα τη δεκαετία του ’60 στο Δουβλίνο, σε μια εποχή 
όπου ο τηλεοπτικός Ιρλανδικός σταθμός RTE, λόγω οικονομικής σκοπιμότητας, 
γέμιζε το πρόγραμμά του με ταινίες του Κλασσικού Χόλυγουντ από τις δεκαετίες του 
’30 και του ’40. Αυτό έδωσε σε πολλούς ανθρώπους της γενιάς μου μια αίσθηση για 
ένα συγκεκριμένο είδος σινεμά. Οι ταινίες του Όρσον Γουέλς, Μπίλι Γουάιλντερ, 
Άλφρεντ Χίτσκοκ, Πρέστον Στάρτζες, Τζον Φόρντ, Φρανκ Κάπρα, Μάικλ Κέρτιζ είχαν 
πολύ καθοριστική επιρροή σε εμάς γενικά. Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Σινεμά 
των Δημιουργών (Auteur) παρήγαγε μια τρομερή σειρά από ταινίες που εκείνη την 
εποχή έμοιαζαν να ανυψώνουν το σινεμά σε μια μορφή τέχνης, όταν η κυρίαρχη 
κουλτούρα της Ιρλανδίας επέμενε πάντα πως ο κινηματογράφος ήταν μια φθηνή, 
δεύτερης κλάσης μορφή διασκέδασης για τις μάζες.   
(Cont’d)...... 



 

FESTIVAL JUDGE - ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

......Έτσι, ταινίες όπως το Λα Στράντα (Ο Δρόμος) (1954) και το 8 ½ (1963) του Φελίνι, το Καλοκαίρι με τη Μόνικα (1953) και το 
Περσόνα (1966) του Μπέργκμαν, Η Περιφρόνηση (1963) και το Ένα Σαββατοκύριακο (1967) του Γκοντάρ, Τα 400 Χτυπήματα 
(1959) και το Κλεμμένα Φιλιά (1968) του Τρυφώ, Η Περιπέτεια (1960) και το Blow-Up (1966) του Αντονιόνι, Το Ημερολόγιο μιας 
Καμαριέρας (1964) και Η Ωραία της Ημέρας (1967) του Μπουνιουέλ ήταν αποκάλυψη. Πρέπει να προσθέσουμε επίσης στη 
λίστα τους το γεγονός ότι η Ιρλανδία είχε από την ίδρυση του κράτους το 1922, ένα πολύ αυστηρό καθεστώς λογοκρισίας σε 
ισχύ, και μπορούσες να δεις αυτού του είδους τις ταινίες μόνο σε Κινηματογραφικές Λέσχες. Επιπλέον από αυτή τη ντροπή 
είχαμε και την έλευση των σκηνοθετών του Νέου Χόλυγουντ όπως οι Σκορσέζε, Κόπολα, Ντε Πάλμα, Όλτμαν, Πολάνσκι, 
Κασσαβέτης, Κιούμπρικ, Πάκουλα και Τσιμίνο.   Ήταν μια καταπληκτική περίοδος στην ιστορία του κινηματογράφου. Κάποιοι 
ίσως πουν πως μεγάλωσα σε μια εποχή όπου ο κινηματογράφος, έχοντας καθιερώσει/ εδραιώσει έναν κλασσικό κανόνα, είχε 
υποβληθεί σε μια ριζική αναγέννηση. Αλλά ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Ο κινηματογράφος ταίριαξε αρμονικά με την 
αντικουλτούρα του ’60. Άνοιγε νέους δρόμους και ορίζοντες. Συμβάδισε με την μεγάλη φάσματος ανάκριση των κυρίαρχων 
ηθών και αξιών με έναν απίστευτα παραγωγικό τρόπο. Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ Ελληνικό σινεμά 
στην Ιρλανδία. Τη δεκαετία του ’60 η Στέλλα (1955) και ο Αλέξης Ζορμπάς (1964) του Κακογιάννη προβλήθηκαν και έπειτα τη 
δεκαετία του ’70, η Αναπαράσταση (1970) και Ο Θίασος (1975) του Αγγελόπουλου παίζονταν ευρέως σε ανεξάρτητους 
κινηματογραφικούς κύκλους. Αυτό, ευτυχώς, έχει διορθωθεί πρόσφατα, με ένα ετήσιο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
στο Δουβλίνο, με τον Ιρλανδικό ανεξάρτητο κινηματογραφικό κύκλο να προβάλει περισσότερες Ελληνικές ταινίες, και το Irish 
Film Board και την εταιρεία παραγωγής Element pictures να παίζουν σημαντικό ρόλο στο να εισάγουν τον Γιώργο Λάνθιμο σε 
ένα ευρύτερο διεθνές κοινό. 
 
Writer of the book on Neil Jordan, what attracted you the most in his work that made you write a book about him? 
I encountered Jordan first as a short story writer and novelist. As a writer of literary fiction, Jordan was much more stylis tically 
innovative and daring than any of his contemporaries on the Irish literary scene. His earliest work tended to be modernist – 
Night In Tunisia (1976) and The Past (1980) – while his later work – The Dream Of A Beast (1983), Sunrise With Sea Monster 
(1994), Shade (2004), Mistaken (2010) The Drowned Detective (2016), and Carnivalesque (2017) – segued comfortably into a 
postmodernist mode in which he experimented with various genres. Jordan made the transition from author to filmmaker quite 
early on in his career as a writer, writing and directing his first film Angel (1982), a political thriller set against the backdrop of 
the ‘Troubles’ in Northern Ireland. While not an overtly political filmmaker, Jordan revisited the conflict in Northern Ireland on 
two subsequent occasions: directly in The Crying Game (1992) and elliptically in Michael Collins (1996). Over the course of the 
three films, Jordan’s attitude to political violence evolved from characterising it as pathological in Angel to accepting that in 
certain circumstances it can be the only way to bring about political change.  Jordan is without doubt Ireland’s foremost fil m 
filmmaker. Starting out in the early 1980s when there really wasn’t any film industry in Ireland, he has, in the course of the last 
thirty-seven years made eighteen feature films, ranging from adaptations like The Company Of Wolves (1984); Angela Carter’s 
feminist reworking of a series of traditional fairy-tales; Interview With The Vampire (1984), Anne Rice’s 1975 novel of the same 
name; The Butcher Boy (1997), Pat McCabe’s satire on the foibles of Irish Cultural Nationalism; The End Of The Affair (1999),  
Graham Greene’s novel of thwarted desire set during the blitz in war-torn London. But then, of course, there are those films 
which he has written and directed himself: Mona Lisa (1986) an Oscar winning neo-noir; The Miracle (1990), a coming of age 
Oedipal conundrum, based on his own short-story Night In Tunisia; Ondine (2009) an updating of the Selkie folktale that takes a 
look at the treatment of migrants from a young girl’s perspective; and most recently, Greta (2019) a psychological thriller set in 
New York, staring Isabel Hubert and Chloë Grace Moretz. In addition, to his work in cinema, Jordan also wrote most of, and 
directed many of the episodes of Showtime’s series The Borgias (2011-2013) which ran for three seasons and is currently work-
ing on an adaptation of Simon Sebag Montefiore’s Jerusalem: The Biography, covering the period from Pompey’s taking of the 
city in 66 BCE to its destruction in 70 CE.  So, for me,  it was really interesting to work on such a wide-ranging wealth of material.  

Συγγραφέας του βιβλίου για τον Νίλ Τζόρνταν, Neil Jordan: The Literary Fiction, τί ήταν αυτό που σε τράβηξε περισσότερο 
στο έργο του ώστε να γράψεις ένα βιβλίο γι’ αυτόν; 
Ήρθα σε επαφή με τον Τζόρνταν για πρώτη φορά όταν ήταν συγγραφέας μικρών ιστοριών και μυθιστορημάτων. Ως 
συγγραφέας λογοτεχνικών μυθιστορημάτων, ο Τζόρνταν ήταν στυλιστικά πολύ περισσότερο καινοτόμος και τολμηρός από ότι 
οι σύγχρονοί του στην λογοτεχνική σκηνή της Ιρλανδίας. Οι πρώτες του δουλειές έτειναν να είναι πιο μοντέρνες – Night In 
Tunisia (1976) και The Past (1980) – ενώ οι μετέπειτα δουλειές του The Dream Of A Beast (1983), Sunrise With Sea Monster 
(1994), Shade (2004), Mistaken (2010) The Drowned Detective (2016), and Carnivalesque (2017) μεταβιβάστηκαν με άνεση σε 
ένα μεταμοντέρνο στυλ, με το οποίο πειραματίστηκε πολύ σε διάφορα λογοτεχνικά είδη. Ο Τζόρνταν έκανε τη μετάβασή του 
από συγγραφέας σε σκηνοθέτης πολύ νωρίς αφότου ξεκίνησε την καριέρα του ως συγγραφέας, γράφοντας και σκηνοθετώντας 
την πρώτη του ταινία Angel (1982), ένα πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται με φόντο τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιρλανδία. Αν 
και δεν είναι ένας ανοιχτά πολιτικός σκηνοθέτης, ο Τζόρνταν μίλησε για την αντιπαράθεση στη Βόρεια Ιρλανδία σε δυο 
περιστάσεις: με ευθύτητα στο The Crying Game (1992) και με υπαινιγμούς στο Michael Collins (1996). Καθώς έκανε αυτές τις 
τρεις ταινίες, η στάση του Τζόρνταν απέναντι στην πολιτική βία εξελίχθηκε από το να τη χαρακτηρίζει παθολογική στο Angel 
στο να αποδέχεται ότι σε συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να επέλθει μια πολιτική αλλαγή. 
(Cont’d)...... 



 

.....Ο Τζόρνταν είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός σκηνοθέτης της Ιρλανδίας. Ξεκινώντας στις αρχές  της δεκαετίας του 
’80, όταν δεν υπήρχε πραγματικά κινηματογραφική βιομηχανία στην Ιρλανδία, εκείνος είχε κάνει στη διάρκεια των 
τελευταίων 37 χρόνων 18 μεγάλου μήκους ταινίες, με μεγάλο εύρος, όπως το The Company Of Wolves (1984): το φεμινιστικό 
έργο της Angela Carter, η οποία ξαναέγραψε μια σειρά από παραδοσιακά παραμύθια, το Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα 
(1984): το μυθιστόρημα της Anne Rice που γράφτηκε το 1975 με τον ομώνυμο τίτλο, το The Butcher Boy (1997) η σάτιρα του 
Pat McCabe για τα ελαττώματα του Εθνικισμού του Ιρλανδικού Πολιτισμού, Το Τέλος μιας Σχέσης (1999) μυθιστόρημα του 
Graham Greene για την επιθυμία που βρίσκει εμπόδια, μια ιστορία που διαδραματίζεται στη διάρκεια των επιθέσεων σε ένα 
Λονδίνο που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Και έπειτα, φυσικά, υπάρχουν και εκείνες οι ταινίες τις οποίες έγραψε και 
σκηνοθέτησε ο ίδιος: Mona Lisa (1986) ένα Οσκαρικό νέο-νουάρ; The Miracle (1990), μια ιστορία ενηλικίωσης και ένα 
Οιδιπόδειο αίνιγμα, βασισμένο στη δική του μικρή ιστορία Night In Tunisia; Ondine (2009) μια ανανεωμένη έκδοση της 
ιστορίας του μυθικού πλάσματος Selkie, η οποία ρίχνει μια ματιά στη μεταχείριση των μεταναστών από την οπτική γωνία ενός 
νεαρού κοριτσιού, και πιο πρόσφατα η ταινία Greta (2019), ένα ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, με 
πρωταγωνίστρια την Isabel Hubert. Συμπληρωματικά στη δουλειά του στον κινηματογράφο, ο Τζόρνταν έγραψε επίσης τα 
περισσότερα, και σκηνοθέτησε πολλά από τα επεισόδια της σειράς του Showtime The Borgias (2011-2013), το οποίο διήρκησε 
τρεις κύκλους, ενώ τώρα δουλεύει πάνω σε μια διασκευή του βιβλίου του Simon Sebag Montefiore Ιερουσαλήμ: Η Βιογραφία, 
το οποίο καλύπτει την περίοδο από την κατάκτηση της πόλης από τον Πομπήιο το 66 π.Χ. μέχρι και την καταστροφή της το 70 
μ.Χ. Έτσι, για εμένα, ήταν πολύ ενδιαφέρον να δουλεύω με ένα τόσο μεγάλο, ευρύ και πλούσιο υλικό. 

PAUL McGUIRK - FILM PROFESSOR & AUTHOR 

You have been living in Paleochora for a year now and before that, you have been visiting for almost 40 years. How did you 
discover this place and why did you decide to move here? 
From my teens on, I had an interest in Greek philosophy and culture. When I was still at school, I read Plato’s Republic because 
I wanted to know what exactly lay behind all the talk of Republicanism in Ireland. The answers I was looking for weren’t exactly 
what I found in the dialogues. But I did find something else much more important – pre-Christian Greek thought. At college, my 
primary degree was in Philosophy, and Greek and Roman Culture even though at the time I had never been to either Greece or 
Rome. So, I always had a desire to come here. Friends who had been here told me of Paleochora. And it was in the early eight-
ies that I finally managed to get here with my then wife and two children. Right from the start, Paleochora was just a very 
special place. The surrounding landscape is just so dramatically beautiful. It’s small and not over-developed. There’s a certain 
intimacy to it. The people are just extraordinarily friendly and hospitable. Over the years, I have been lucky enough to have 
made friends here. Like I say, it’s a very special place at the end of the road from Chania.  
 
Εδώ και έναν χρόνο ζεις στην Παλαιοχώρα και πριν από αυτό την επισκεπτόσουν για σχεδόν 40 χρόνια. Πώς ανακάλυψες 
αυτό το μέρος και γιατί αποφάσισες να μετακομίσεις εδώ; 
Από την εφηβεία μου και έπειτα, είχα μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό. Όταν 
ήμουν ακόμη στο σχολείο, διάβασα την Πολιτεία του Πλάτωνα γιατί ήθελα να μάθω τί κρυβόταν πίσω από τις συζητήσεις για 
τον Ρεπουμπλικανισμό στην Ιρλανδία. Οι απαντήσεις που έψαχνα δεν ήταν αυτό ακριβώς που βρήκα στους διαλόγους. Αλλά 
βρήκα κάτι που ήταν ακόμα πιο σημαντικό – την ελληνική σκέψη πριν τον Χριστιανισμό. Στο πανεπιστήμιο, το αρχικό μου 
πτυχίο ήταν στη Φιλοσοφία, και τον Ελληνικό και Ρωμαϊκό πολιτισμό αν και μέχρι τότε δεν είχα επισκεφτεί ακόμη ούτε την 
Ελλάδα ούτε τη Ρώμη. Γι’ αυτό το λόγο είχα πάντα την επιθυμία να έρθω εδώ. Κάποιοι φίλοι μου που είχαν έρθει εδώ, μου 
είχαν πει για την Παλαιοχώρα. Και ήταν στις αρχές του ’80 που κατάφερα τελικά να έρθω εδώ με τη σύζυγό μου και τα δυο 
μας παιδιά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η Παλαιοχώρα ήταν απλά ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Το τοπίο που την περιβάλει 
είναι τόσο δραματικά όμορφο. Είναι μικρή και όχι υπερβολικά αναπτυγμένη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη οικειότητα σε αυτή. 
Οι άνθρωποι είναι εντυπωσιακά φιλικοί και φιλόξενοι. Με τα χρόνια, ήμουν τυχερός και έκανα φίλους εδώ. Όπως είπα, είναι 
ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος στο τέλος του δρόμου από τα Χανιά. 



 

FESTIVAL JUDGE - ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

How do you feel about being part of the judging panel of Lost World film festival? 
Well, I feel privileged. The standard of the submissions is very high. Watching something like 250 shorts over the last few 
months was not only enjoyable but incredibly interesting. The variety and range of material submitted was just stunning. It’s  just 
wonderful to have the opportunity to be exposed to the work of so many talented up-and-coming filmmakers. And watching so 
many short films in such a concentrated way gives you a very special insight into the very different ways in which film is devel-
oping. 
In addition, the very idea of having a film festival in Paleochora is a brilliant one. Over the years, I have always gone to the open-
air cinema here. It was always just a really enjoyable and unique experience for me, coming as I do from Ireland where the 
weather cannot be relied upon. Unfortunately, that cinema closed last year. But now that Paleochora is having its very own fi lm 
festival, perhaps its cinema will reopen in the not too distant future. 
The festival, the brainchild of Linda McGuire, is a brave, imaginative and daunting undertaking. The amount of work she has put 
into the organisation and promotion of the event is just quite extraordinary. However, Paleochora has a great reservoir of 
talent, goodwill and experience when it comes to mounting festivals. And I just hope that all of those qualities and factors come 
together to make the first Paleochora Lost World Film Festival an enormous success. 
 
Πώς νιώθεις που είσαι μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Χαμένος Κόσμος; 
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Ο πήχης των συμμετοχών είναι υψηλός. Το ότι είδα περίπου 250 ταινίες μικρού μήκους τους 
τελευταίους μήνες δεν ήταν μόνο ευχάριστο αλλά και απίστευτα ενδιαφέρον. Η ποικιλία και το φάσμα του υλικού που έχει 
κατατεθεί είναι απλά εντυπωσιακά. Είναι υπέροχο να έχει κανείς την ευκαιρία να δει τη δουλειά τόσο πολλών ταλαντούχων 
ανερχόμενων σκηνοθετών. Και το να βλέπω τόσες πολλές ταινίες μικρού μήκους με απόλυτη συγκέντρωση μου δίνει μια πολύ 
ιδιαίτερη γνώση για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους δημιουργείται μια ταινία.  
Επιπλέον, η ίδια η ιδέα να δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Παλαιοχώρα είναι εξαιρετική. Με τα χρόνια, 
πήγαινα πάντα στο θερινό σινεμά εδώ. Ήταν πάντα μια πολύ διασκεδαστική και μοναδική εμπειρία για εμένα, καθώς ήρθα 
εδώ από την Ιρλανδία όπου δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον καιρό. Δυστυχώς, αυτό το σινεμά έκλεισε πέρσι. Αλλά τώρα που η 
Παλαιοχώρα έχει το δικό της φεστιβάλ κινηματογράφου, ίσως ανοίξει και ένα δικό του σινεμά στο σύντομο μέλλον.  
Το φεστιβάλ είναι, φυσικά, ιδέα και δημιούργημα της Linda McGuire, είναι ένα γενναίο, δημιουργικό και δύσκολο εγχείρημα. 
Ωστόσο, η Παλαιοχώρα έχει μια τεράστια πηγή από ταλέντα, καλή θέληση και εμπειρία όταν πρέπει να ξεκινήσει φεστιβάλ. Και 
απλά ελπίζω πώς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες θα έρθουν κοντά για να καταστήσουν το πρώτο Φεστιβάλ 
κινηματογράφου της Παλαιοχώρας Χαμένος Κόσμος μια τεράστια επιτυχία. 



 

ADRIAN BARBER - BOLTON FILM FESTIVAL 

Adrian Barber 
Festival Director  - Bolton Film Festival 

Interview by Eleni Oulani 

How did you come up with the idea of starting a film festival? 
The festival came into existence through the building of a new nine 
screen cinema in the heart of the town - before that a festival in the 
town wasn't really viable. As organisers we felt that regional towns like 
ours shouldn't sit in the shadow of big cities and the festival was the 
perfect way to address that in terms of culture. 
 
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου στην πόλη Bolton; 
Το φεστιβάλ ξεκίνησε μέσα από τη δημιουργία ενός σινεμά με εννέα 
αίθουσες στην καρδιά της πόλης- πριν από αυτό η δημιουργία ενός 
φεστιβάλ στην πόλη δεν ήταν εφικτή. Ως διοργανωτές νιώθαμε πως οι 
περιφερειακές πόλεις όπως η δική μας δεν πρέπει να βρίσκονται στη 
σκιά των μεγάλων πόλεων και το φεστιβάλ ήταν ο τέλειος τρόπος να 
συζητήσουμε αυτό το θέμα από πολιτιστική σκοπιά. 
 
How would you describe Bolton Film Festival ? 
The festival encompasses all ranges of budgets and abilities. The main 
thing that runs throughout the festival is high quality films in terms of 
acting, writing and production values – that's why our festival has been 
rated a “Top 100 reviewed” from over 7000 on FilmFreeway. We get 
huge audiences at our screenings, talks and masterclasses, we even had 
to stop selling tickets last year because demand was so high. 
 
Πώς θα περιγράφατε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Bolton; 
Το φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει όλο το εύρος των προϋπολογισμών και 
των ικανοτήτων. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ είναι 
η υψηλής ποιότητας ταινίες με γνώμονα τις ερμηνείες, τη γραφή και τις 
αξίες παραγωγής- για αυτόν το λόγο το φεστιβάλ μας έχει 
βαθμολογηθεί ως ένα από «Τα 100 φεστιβάλ με την καλύτερη 
βαθμολογία» ανάμεσα σε 700 φεστιβάλ στο FilmFreeway. Έχουμε ένα 
τεράστιο αριθμό κοινού στις προβολές μας, τις ομιλίες και τα master-
class, πέρσι αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε να πουλάμε εισιτήρια 
λόγω της μεγάλης ζήτησης. 

Adrian Barber has been invited by Paleochora Lost World Short Film 
Festival to present a ‘Best of Bolton’  Short Film Programme.  
‘The Best of Bolton’ will screen at Pearl Cavo:   
Wednesday June 5th - 15:30 - 17:00 



 

BOLTON FILM FESTIVAL - UK 

Can you tell us a little bit about the film selection process?  
Every film is watched by at least three programmers, we then short list down to around 300 films from the 
1000+ we receive. I personally program the final line up of 100+ films based on authenticity, excitement, enter-
tainment, thought provoking themes etc but good films can be rejected through no fault of their own – duplica-
tion of the same theme or topic for example.  The final stage of the process is the jurors to take a look and 
decide on the award winners. 
 
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ταινιών; 
Την κάθε ταινία τη βλέπουν τουλάχιστον 3 από τους συντονιστές, έπειτα κάνουμε μια λίστα επιλογής από 300 
ταινίες, από τις 1000+ που λαμβάνουμε. Εγώ προσωπικά, επιλέγω την τελική λίστα ταινιών, 100+ ταινίες με 
βάση την αυθεντικότητα, τον ενθουσιασμό, την ψυχαγωγία, τη θεματολογία, αν διεγείρουν τη σκέψη και 
λοιπά, αλλά καλές ταινίες μπορεί και να απορριφθούν χωρίς να έχουν κάποιο λάθος- για παράδειγμα αν 
έχουν ίδια θεματολογία με άλλες. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι αυτό των κριτών, οι οποίοι 
βλέπουν τις ταινίες και αποφασίζουν για τους νικητές και τα βραβεία. 
 
How do you feel about us including a tribute to the best films screened at your festival? 
It's fantastic to be involved with Lost World Film Festival, to be invited echoes some of the topics I've covered 
above – that film festivals don't have to be in big cities. The location of your festival looks amazing and I only 
hope your audience enjoy our films. I certainly wish you the best of success and hope the festival has an amaz-
ing inaugural edition. 
 
Πώς νιώθετε για το αφιέρωμα του φεστιβάλ μας στις καλύτερες ταινίες που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής 
στο δικό σας φεστιβάλ; 
Είναι φανταστικό να συμμετέχω στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χαμένος Κόσμος. Το ότι έχω προσκληθεί 
ανταποκρίνεται σε μερικά από τα θέματα που έχω καλύψει παραπάνω- το ότι τα φεστιβάλ κινηματογράφου 
δεν είναι ανάγκη να διοργανώνονται σε μεγάλες πόλεις. Η τοποθεσία του φεστιβάλ σας φαίνεται υπέροχη και 
ελπίζω το κοινό σας να απολαύσει τις ταινίες. Σας εύχομαι φυσικά καλή επιτυχία και ελπίζω το φεστιβάλ σας 
να έχει μια συναρπαστική εναρκτήρια χρονιά. 



 

LINDA McGUIRE - FESTIVAL DIRECTOR 

Starting as an actress in the UK, you explored every different aspect of the film industry. 
You assisted film directors in the process of working with actors, you were involved in both 
theatre and cinema, then you were promoting different film projects in film festivals and 
you ended up being a filmmaker, with experience in event management. What is that you 
enjoy in each one of these roles?  That’s a big question! I have always loved the process of 
being an Actor, specifically the liberty to delve into the world of another character, the strip-
ping away of ‘self’ while aiming to inhabit the core of what makes another person tick. When 
an actor gives themselves over completely to that process, the rewards can be truly startling 
and enlightening for both actor and audience alike. What I liked most about being an Actor 
was the opportunity to explore my craft to the fullest, completely unhindered and unre-
strained by external influences. I can specifically define when I grew to increasingly dislike my 
role as an Actor, and that was when I started being offered roles in television. Don’t get me 
wrong, I had a lot of fun and met some fantastic people along the way, however, the increas-
ing shallowness of the roles that I found myself being offered and cast in for weekly TV Dra-
mas, soaps & sitcoms etc was undoubtedly my greatest impetus for reaching out to explore 
the bigger mechanisms of Filmmaking. A wonderful counter-balance to my growing disap-
pointment with Acting for TV was being offered meatier roles in Films, especially Independ-
ent films where invariably the director, cast & crew are utterly passionate about the project, 
often in the face of extreme challenges, particularly financial. When writers started bringing 
me their scripts and viewing me more in the role of producer than actor, I would get involved 
to the extent of script doctoring, promoting & chasing up Industry backing. The education is 
always hugely enjoyable. It was only in recent years that I discovered the utter joy of making 
my own films, born of my own imagination & writing. It’s easy to say what I like most in this 
role, the discovery that I had learned enough about all of the elements, writing, casting, 
directing, location scouting, producing, editing, marketing and so forth to be able to create a 
decent film with practically no other resources than a camera, sound kit, laptop and willing 
and able volunteer cast & crew. I love the entire process & buzz that surrounds creating a 
successful gig. Whether the event is a Film premiere, a concert, exhibition, Festival, or a Film, 
in each instance you are at the heart of presenting something with commitment, love, fun 
and devotion. I guess those are things I like most about all of the roles you mention. 

Linda McGuire 
Festival Director - Paleochora LWSFF 

Interview by Eleni Oulani 

Ξεκινώντας ως ηθοποιός στην Αγγλία, έχεις εξερευνήσει κάθε διαφορετική πτυχή της βιομηχανίας του Κινηματογράφου. 
Έχεις βοηθήσει σκηνοθέτες να δουλέψουν με ηθοποιούς, έχεις ασχοληθεί τόσο με το θέατρο όσο και με το σινεμά, έπειτα 
προωθούσες κινηματογραφικά πρότζεκτ σε φεστιβάλ και κατέληξες να γίνεις σκηνοθέτιδα η ίδια, με μεγάλη εμπειρία στη 
διοργάνωση δρωμένων. Τί ήταν αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο σε κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους; Αυτή είναι 
μια εκτενής ερώτηση! Πάντα αγαπούσα το επάγγελμα του ηθοποιού, ιδιαίτερα την ελευθερία να βουτήξω στον κόσμο ενός 
άλλου χαρακτήρα, το να αποβάλω το ‘Εγώ’ μου, στοχεύοντας να αφομοιώσω τις συνήθειες ενός άλλου ανθρώπου. Όταν ένας 
ηθοποιός δίνει όλο του το είναι σε αυτή τη διαδικασία, η αποζημίωση μπορεί να είναι εκθαμβωτική και διαφωτιστική τόσο για 
τον ηθοποιό όσο και για το κοινό. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το επάγγελμα του ηθοποιού εκείνα τα χρόνια ήταν η 
ευκαιρία που είχα να ανακαλύψω το καλλιτεχνικό μου κομμάτι εντελώς ανεμπόδιστα και χωρίς περιορισμούς από εξωτερικές 
επιρροές. Μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε άρχισα να απεχθάνομαι τον ρόλο μου ως ηθοποιός, και ήταν όταν άρχισαν να μου 
δίνονται ρόλοι σε τηλεοπτικές σειρές. Χωρίς παρεξήγηση, το είχα διασκεδάσει πολύ και γνώρισα μερικούς εξαιρετικούς 
ανθρώπους, και εκτίμησα περισσότερο από ποτέ τη διαδικασία να μάθω να δουλεύω ως ηθοποιός μπροστά από την κάμερα. 
Ωστόσο, η ρηχότητα των ρόλων που μου προτείνονταν σε εβδομαδιαία τηλεοπτικά δράματα, σαπουνόπερες και κωμικές 
σειρές υπήρξαν αναμφίβολα ο κύριος λόγος που με ώθησε να εξερευνήσω τους μεγαλύτερους μηχανισμούς της 
κινηματογραφίας. Ένα εντυπωσιακό αντιστάθμισμα της αυξανόμενης απογοήτευσής μου με την καριέρα μου ως ηθοποιός 
στην τηλεόραση, ήταν το ότι μου προσέφεραν πολύ πιο σημαντικούς ρόλους σε ταινίες, κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές 
όπου χωρίς εξαίρεση, ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί και το τεχνικό προσωπικό ήταν παθιασμένοι για την ταινία, ακόμα και ας 
είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες, κυρίως οικονομικές. Όταν οι σεναριογράφοι μου έφερναν τα κείμενά τους και με 
έβλεπαν περισσότερο ως παραγωγό παρά ως ηθοποιό, άρχισα να αναλαμβάνω το ρόλο του συμβούλου σεναρίων, 
προωθώντας και κυνηγώντας την στήριξη της βιομηχανίας. Η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι πάντα τρομερά διασκεδαστική.  
(Cont’d)....... 

Extracts of Interview with Eleni Oulani for Filmakias.gr 



 

LINDA McGUIRE - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
.....Τα τελευταία χρόνια ανακάλυψα την απόλυτη μαγεία του να δημιουργώ τις δικές μου ταινίες, οι οποίες γεννιούνται από τη 
δική μου φαντασία και συγγραφή. Είναι πολύ εύκολο να πω τί μου αρέσει περισσότερο σε αυτό το ρόλο μου, η ανακάλυψη ότι 
έχω μάθει αρκετά για όλα τα στοιχεία, συγγραφή, καστ, σκηνοθεσία, εντοπισμός τοποθεσιών, παραγωγή, μοντάζ, διαφήμιση και 
ούτω καθεξής ώστε να μπορώ να δημιουργώ αξιόλογες ταινίες με μοναδικά εργαλεία την κάμερα, τον εξοπλισμό ήχου, ένα 
λάπτοπ και ένα πλήρωμα εθελοντών ηθοποιών και τεχνικών με τρομερή θέληση και ικανότητες.  
Αγαπώ όλη τη διαδικασία και τον ενθουσιασμό που περιβάλει τη διοργάνωση μιας επιτυχημένης δουλειάς. Νιώθεις σα να είσαι 
ο μαέστρος μιας ορχήστρας που παίζει ένα ολοκαίνουριο κομμάτι για πρώτη φορά, είτε αυτό είναι η πρεμιέρα μιας ταινίας, μια 
συναυλία, μια έκθεση, ένα φεστιβάλ ή μια ταινία, σε καθένα από αυτά τα παραδείγματα βρίσκεσαι στο επίκεντρο της 
παρουσίασης κάποιου πράγματος με δέσμευση, αγάπη, διασκέδαση και αφοσίωση. Φαντάζομαι πως αυτά είναι τα πράγματα 
που μου αρέσουν περισσότερο σε αυτούς τους ρόλους που ανέφερες. 

As the Festival Director of the first “Lost World” Paleochora Short Film Festival, can you tell us more about your vision for  this 
film festival? My vision is to make Paleochora a ‘must do’ destination on the Global Film Festival circuit. I envision great movies 
and fascinating film people converging here every year for a week or so to soak up films, network, sunbathe and laze in coffee 
shops to generally shoot the breeze about film all day long, followed of course by music, dance and film led chatter into the wee 
small hours. In some ways I imagine what Cannes might have been like in the early days when it first began. A beautiful locat ion in 
a charming port town, hosting great film and attracting an eclectic International, local & celebrity audience, a zany mix of people 
all brought together by the magic of film. However, my outlook for the Paleochora Lost World Short Film Festival definitely does 
not include what Cannes has grown into today. Wonderful and functional as it is, Cannes has nonetheless grown into an Industry 
circus of gargantuan proportions! Fortunately, Paleochora is that little bit harder to reach, at least an hour and a half across the 
White Mountains of Chania, hence the Lost World in the Festival title. My long term vision for our  Film Festival  is see it grow into 
an event that everyone and anyone from the International & Greek Film communities will want to experience & participate in.  
 

Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια σχετικά με το όραμά σου για το φεστιβάλ; 
Το όραμα ήταν και είναι ακόμα να μετατραπεί η Παλαιοχώρα σε έναν σημαντικό προορισμό για τον κύκλο των Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου. Έχω το όραμα υπέροχες ταινίες και συναρπαστικοί άνθρωποι του χώρου να συγκεντρώνονται εδώ κάθε χρόνο 
για περίπου μια εβδομάδα για να βυθιστούμε στις ταινίες, να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις, να κάνουμε ηλιοθεραπεία και να 
«τεμπελιάσουμε» σε καφετέριες και γενικότερα να βλέπουμε και να μιλάμε για ταινίες όλη μέρα, συνοδευόμενοι φυσικά από 
μουσική, χορό, και συζητήσεις. Το οραματίζομαι όπως πιθανότατα ήταν οι Κάννες στις αρχές όταν πρωτοξεκίνησε. Μια όμορφη 
τοποθεσία σε ένα ελκυστική πόλη με λιμάνι, φιλοξενώντας υπέροχες ταινίες και προσελκύοντας ένα εκλεπτυσμένο κοινό από 
Διεθνείς, Τοπικούς και διάσημους καλεσμένους, ένα απολαυστικό μείγμα ανθρώπων που τους φέρνει κοντά η μαγεία του 
σινεμά. Ωστόσο, το όραμα μου για την Παλαιοχώρα δεν περιλαμβάνει αυτό στο οποίο έχουν μετατραπεί σήμερα οι Κάννες. Αν 
και είναι θαυμάσιο και λειτουργικό, το φεστιβάλ των Καννών έχει παρόλα αυτά μετατραπεί σε ένα τεραστίων διαστάσεων 
τσίρκο της βιομηχανίας! Ευτυχώς, είναι λίγο πιο δύσκολο να ταξιδέψει κανείς στην Παλαιοχώρα, τουλάχιστον μιάμιση ώρας 
ταξίδι κατά μήκος των άσπρων βουνών των Χανίων, εξόν και ο τίτλος “Χαμένος Κόσμος” που προσδώσαμε στο φεστιβάλ. Το πιο 
μακροπρόθεσμο όραμά μου για το φεστιβάλ μας είναι όλοι ανεξαρτήτως να θέλουν να παραβρεθούν για να ζήσουν την εμπειρία 
του φεστιβάλ, και πάνω από όλα, για να απολαύσουν υπέροχες Ελληνικές και Διεθνείς ταινίες μικρού μήκους.  
 

How would you describe Paleochora as a place to host such an important event?  
In a word, perfect! Paleochora is almost like an Island, once you make the journey over the mountains from Chania and reach t he 
peninsula that contains this small town surrounded by the ocean, it’s like arriving in an oasis of natural calm and serenity.  The best 
thing about holding a Film Festival event here is that everything is contained meaning that Festival attendees will always be able 
to find our venues, happenings and each other easily. In fact it’s hard to walk down the street and not bump into someone you  
saw a half an hour ago. That said, there are always hidden nooks where you can find absolute peace & quiet. The destination i tself 
is so incredibly attractive it does half the job for the event team. As organisers, we simply have to focus on getting the word out, 
screening schedules, and arranging fun parties and parallel events in venues that are already geared up to handling live music, 
dancing and soirees, and all within walking distance. We are also blessed with generally fab weather in May/June, so we can 
afford the luxury of setting up outdoor evening screenings in the Main Street, and daytime screenings at an Oceanside venue. It’s 
a win-win for International & Greek short filmmakers alike.  
 

Πώς θα περιέγραφες την Παλαιοχώρα ως τοποθεσία για να φιλοξενήσει ένα τόσο σημαντικό καλλιτεχνικό δρώμενο;  
Μια λέξη, άψογη! Η Παλαιοχώρα είναι σχεδόν σαν ένα νησί, αφότου κάνεις τη διαδρομή πάνω από τα βουνά από τα Χανιά και 
φτάσεις στη χερσόνησο που περιλαμβάνει αυτή τη μικρή πόλη περικυκλωμένη από τον ωκεανό, είναι σα να φτάνεις σε μια όαση 
από φυσική ηρεμία και γαλήνη. Το καλύτερο πράγμα του να διοργανώνεις ένα φεστιβάλ κινηματογράφου εδώ είναι ότι όλα 
είναι συγκεντρωμένα, που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ θα μπορούν πάντα να βρίσκουν τους χώρους του 
φεστιβάλ, τα δρώμενα και ο ένας τον άλλον πολύ εύκολα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να περπατάς στο δρόμο και 
να μη δεις κάποιον που συνάντησες πριν μισή ώρα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάντα κρυμμένες γωνιές που μπορείς να βρεις 
ηρεμία και ησυχία. Η απόσταση η ίδια είναι τρομερά ελκυστική και κάνει τη μισή δουλειά της οργανωτικής ομάδας. Ως 
διοργανωτές αρκεί να αφοσιωθούμε στο να διαφημίσουμε το φεστιβάλ, να προγραμματίσουμε τις προβολές και να 
διοργανώσουμε διασκεδαστικά πάρτι και παράλληλα δρώμενα σε χώρους όπου έχουν διαμορφωθεί για να διοργανώνουν και να 
στεγάζουν βραδιές με ζωντανή μουσική και χορό, και όλα αυτά σε αποστάσεις που πηγαίνεις με τα πόδια. Επίσης, είμαστε 
τυχεροί γιατί έχουμε υπέροχο καιρό τον Μάιο/ Ιούνιο, έτσι έχουμε την πολυτέλεια να διοργανώσουμε και υπαίθριες 
απογευματινές προβολές στον κεντρικό δρόμο, και πρωινές προβολές σε έναν χώρο δίπλα στον Ωκεανό.  



 



 

 



 



 

Special Thanks / Ευχαριστούμε θερμά 
(in Random order) 

 

Bruno Chatelin 
Eleni Oulani/Ελένη Ουλάνη  
Aris Liatakis/Άρης Λιατακίς 

Δήμος Καντάνου-Σελίνου/Municipality of Kandanos-Selinou  
Markella Perraki/Municipality co-ordinator 

Πολιτιστικός-Παραδοσιακός Σύλλογος Σελίνου 
Cultural Traditional Association Paleochora 

ραδιο παλαιοχωρα 893 fm stereo rds 
Radio Paleochora 893 fm Stereo 

Μανόλης Χαλακάτεβακης/Manolis Chalakatevakis 
λευτέρης βιδαλάκης/Lefteris Bidalakis 

Στέλιος Φιωδοδημητράκης/Stelios Fiotodimitrakis 
Ελένη Αραμπατζή/Eleni Arampatzi 

Χριστίνα Ιωαννίδου/Christina Ioannidou  
Χριστίνα Αλφιέρη/Christina Alfieri 

Eleanna Daraki, Rainbow Touch/Live Music, Petra E. 
Susan Kucera, Donna Edwards Korkidi 

Polydoros Markoulakis/Πολύδωρος Μαρκουλάκης 
Gianna Loupassi, Dimitris Sarikakis, Paul McGuirk 

Paleochora Hotel Association 
Paleochora Rooms Association 

Paleochora Business Association 
Andreas Perrakis 

Jeff Aldred 
Margaret Brady 

Kevyn Thompson 
Όλοι οι εθελοντές και πρεσβευτές του Φεστιβάλ 

All Volunteers & Festival Ambassadors 
Και ευχαριστώ πολλούς βοηθούς των οποίων το όνομα  

δεν είναι εδώ λόγω του λάθους μας 
Anyone we forgot to mention, or missed ...A Big Thanks from us... 

We owe you a drink! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.lostworldfilmfestival.com 



 


