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Ξεκίνημα σήμερα για το 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Χωρίς 
τον Αντώνη Παπαδόπουλο που κρατούσε το τιμόνι του Φεστιβάλ για σχεδόν 
30 χρόνια και με τον Γιάννη Σακαρίδη στη θέση του. Γνώρισα τον Αντώνη 
πριν από οκτώ χρόνια όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά ως διαπιστευμένος 
δημοσιογράφος τη γιορτή των μικρομηκάδων. Θυμάμαι πάντα με έντονο αλλά 
και γλυκό τρόπο την πρώτη κουβέντα μας. «Λοιπόν, κύριε Καϊμάκη, τι σας 
έκανε να ανεβείτε φέτος στη Δράμα παρότι σας προσκαλούμε τόσα χρόνια;». 
Δεν με ενόχλησε καθόλου η άμεση και κοφτή ερώτηση. Χωρίς περιστροφές και 
με απόλυτη ειλικρίνεια του εξήγησα τους προσωπικούς και επαγγελματικούς 
λόγους που με κρατούσαν τόσο καιρό μακριά από το φεστιβάλ. Εκείνη η 
εβδομάδα εξελίχτηκε σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Παρότι έχω βρεθεί στα 
μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης (Κάννες, Βερολίνο, Βενετία), στη Δράμα 
εκτίμησα τους χαλαρούς ανθρώπινους ρυθμούς μιας κινηματογραφικής 
γιορτής που σου επιτρέπει να μην τρέχεις πανικόβλητος και να απολαμβάνεις 
–μάλλον να αφομοιώνεις καλύτερα– τα πιο όμορφα στοιχεία της. Τα επόμενα 
χρόνια είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του λόγω του εντύπου που διαβάζετε 
τώρα. Ο Αντώνης δεν επενέβη ποτέ στη δουλειά μας και υπερασπίστηκε τις 
επιλογές μας όταν κάποιοι είχαν άλλη άποψη από μας και τη διατύπωναν με 
εμφαντικό τρόπο. Σε ένα φωτορεπορτάζ που κάναμε στα στέκια του φεστιβάλ 
ένας γνωστός βετεράνος κινηματογραφιστής ρώτησε με ύφος: «Δηλαδή τώρα 

οι Υπότιτλοι θα είναι σαν το “Life & Style”;» για να του απαντήσει ο Αντώνης: 
«Εσύ είσαι γέρος και δεν καταλαβαίνεις από αυτά. Δώσε λίγο τόπο στο 
νιάτα». Αλλά και το χιούμορ του ήταν αφοπλιστικό. Όταν σε ένα άλλο τεύχος ο 
Παναγιώτης είχε την ιδέα να κάνουμε ένα χάρτη με όλες τις φιλοξενούμενες 
χώρες που παίρνουν μέρος στο φεστιβάλ, ο Αλέξης σχεδίασε μια υδρόγειο 
με τις σημαίες των χωρών. Όμως μέσα στον πανικό ξεχάστηκε η σημαία της 
Χιλής και μάλιστα νιώθαμε άσχημα γιατί είχαν έρθει στη Δράμα αρκετοί από την 
ομάδα της χιλιανικής παραγωγής. Με βαριά καρδιά η Μαρίνα του ανακοίνωσε 
τα δυσάρεστα. Εκείνος απάντησε: «Ε καλά πώς κάνετε έτσι; Δεν χάθηκε κι ο 
κόσμος. Μόνο η σημαία της Χιλής χάθηκε». Και γέλασε με την καρδιά του. Αυτός 
ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος: ευγενικός, τρυφερός, οραματιστής αλλά και 
εργάτης του φεστιβάλ, βαθύς γνώστης του κινηματογράφου, αποφασισμένος 
αλλά και ανοιχτός σε προτάσεις και νέες ιδέες. 
Στην αποψινή τελετή έναρξης η αίθουσα του Ωδείου θα πάρει το όνομά του: έτσι 
και οι επόμενες γενιές θα έχουν το ερέθισμα να μιλάνε και να πλάθουν ιστορίες 
για τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που υλοποίησε το όραμά του για το 
Φεστιβάλ Δράμας και έκανε γνωστή την πόλη στα πέρατα του κόσμου.  
Καλή αρχή στο 43ο Φεστιβάλ και στο τέλος της γιορτής ευχόμαστε να είμαστε όλοι 
πιο πλούσιοι σε κινηματογραφικές και κοινωνικές εμπειρίες. Και φυσικά υγιείς.
            Κωνσταντίνος Καϊμάκης

Δύσκολοι αποχαιρετισμοί, 

αισιόδοξα καλωσορίσματα



Το master του Αντώνη είχε τίτλο «Ο χώρος και ο χρόνος 
στον κινηματογράφο». Θα τοποθετήσω λοιπόν τα γεγο-
νότα με την κινηματογραφική λογική.

 1. (Η τελευταία συνάντηση) 
2020. Σπίτι Αντώνη. Ο επιθετικός καρκίνος τον έχει 
καταβάλει. Αδυναμία  επικοινωνίας και συνομιλίας. 
Προσπαθούσα επί δίωρο. Μάταια. Κάνω μια τελευταία 
απόπειρα. «Φίλε, γράφω το σενάριο για τον “Πετρο-
πόλεμο”. Αλλά έχω πολλές δυσκολίες. Θα με βοηθή-
σεις;». Και ξαφνικά το πρόσωπο του Αντώνη φωτίζε-
ται. Σηκώνεται όρθιος. Με κοιτάζει κατάματα: «Είμαι 
μέσα! Τι με ρωτάς; Αφού το ξέρεις, ρε φίλε!».  

 2. ( Όνειρα)
Αρχές δεκαετίας ’80. Ο Αντώνης σπουδάζει κινημα-
τογράφο στην Ακαδημία του Κιέβου. Περίοδος διακο-

πών και πρώτη επιστροφή 
του στην Ελλάδα για κάποιο 
μικρό διάστημα. «Φίλε, κοι-
μήσου το μεσημέρι γιατί το 
βράδυ που θα συναντηθού-
με, έχουμε πολλά να πούμε. 
Φοβάμαι πως θα το ξημερώ-
σουμε…». Ταβέρνα Μαδάρες 
οδός Φυλής. Μιλάμε για τη 
σχολή ειδικά. Για τη ζωή «στη 
χώρα των σοβιέτ». Για τον 
κινηματογράφο γενικά./ Εν-
θουσιασμός για τις σπουδές. 
Κάποιοι προβληματισμοί για 
«στρεβλώσεις» στο χτίσιμο 
της σοσιαλιστικής κοινωνί-
ας./ Και στη συνέχεια συζή-
τηση μόνο για κινηματογρά-
φο. Ο Ταρκόφσκι δεν είναι 
συμβολιστής. Η βροχή στο 
«Σολάρις» εκφράζει την πνευ-
ματική και ψυχική κατάσταση 
του ήρωα. Τίποτε δεν συμβο-
λίζει!.. 
– Το μαγικό μονοπλάνο του 
Μίκλος Γιάντσο στον «Κόκκι-
νο Ψαλμό». 
– Το βάθος πεδίου στη σκηνή 
του καφενείου στη «Φράση 
που δεν τέλειωσε» του Ζόλταν 
Φάμπρι…

 3. (Πικρή η πρώτη γεύση)
1984-85. Προετοιμασία για 
μικρού μήκους ταινίες. Ο 
Αντώνης για την ταινία «Στη 
Χάλκη» κι εγώ για την ταινία 

«Ο σωσίας». Συμφωνία για όλη μας τη ζωή. Όταν κά-
νει ο ένας από τους δυο ταινία ο άλλος θα είναι βο-
ηθός και γενικών καθηκόντων και υποστηρικτής «πα-
ντός καιρού»./ Ταξίδι στη Χαλκίδα για συνάντηση με 
τον ηθοποιό Τάκη Μόσχο. «Φίλε, έχω φοβερή αγωνία 
μήπως αρνηθεί. Δεν υπάρχει Έλληνας ηθοποιός καλύ-
τερος από τον Μόσχο γι’ αυτόν το ρόλο». Σε λίγο σε 
ουζερί της παραλίας. Μεζεδάκια, ουζάκια. Ο Αντώνης 
αναλύει την υπόθεση της ταινίας, περιγράφει σε βάθος 
τον κάθε χαρακτήρα, παρουσιάζει τις σκηνοθετικές του 
προθέσεις. Ο Τάκης ακούει συνεπαρμένος χωρίς να δι-
ακόπτει. Ο Αντώνης συνεχίζει. Τους άλλους δύο ρόλους 
ο Λυκούργος Καλλέργης και ο Γιώργος Κυρίτσης. Φωτο-
γραφία ο Αλέξης Γρίβας. Σκηνικά και κοστούμια ο Μικές 
Καραπιπέρης. Τ. Μόσχος: «Έχω μείνει άφωνος μαζί σου, 
αγόρι μου! Παίζεις το σινεμά στα δάχτυλα. Σου εύχομαι 
να διαπρέψεις. Αλλά στην Ελλάδα… Ας μη γρουσουζεύω 
όμως. Με χαρά δέχομαι το ρόλο. Τιμή μου!».
1985. Υποβάλλονται οι ταινίες στο Φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης. Οριστικοί τίτλοι, του Αντώνη «Στο Καστελόριζο» 
και η δική μου «Ερμηνεία». Μια ανεκδιήγητη προκρι-
ματική επιτροπή κόβει την ταινία του Αντώνη από το 
διαγωνιστικό πρόγραμμα. Μια απόφαση σοκ για όλους 
και κυρίως για τους συντελεστές της ταινίας που ήσαν 
άπαντες κατενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. (Στη συ-
νέχεια βέβαια η ταινία θα διαγωνιστεί στο Κλερμόν Φε-
ράν και θα πάρει Κρατικό Βραβείο του Υπουργείου Πο-
λιτισμού.) Ο Αντώνης πολύ πικραμένος αρχικά και στη 
συνέχεια αποφασισμένος να δώσει όλες του τις δυνά-
μεις για θεσμικές αλλαγές στον κινηματογράφο, για κι-
νηματογραφική παιδεία, για στήριξη των νέων Ελλήνων 

400+ λέξεις για 
40+ χρόνια φιλίας 
και συνεργασίας
Μια αδιάπτωτη φι-
λική σχέση, το πά-
θος για το σινεμά,  
η γνώση για  
τον κινηματογράφο,  
η πορεία μέσα  
στο χρόνο, το τέλος 

Του Δημήτρη Σπύρου
Καλλιτεχνικού διευθυντή 
Φεστιβάλ Ολυμπίας, 
σκηνοθέτη

02 Οκτώβρης 1989. Από τα γυρίσματα της ταινίας 
«Ο Ψύλλος». Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Σπύρου, ο 
διευθυντής φωτογραφίας Προκόπης Δάφνος και ο 
Αντώνης Παπαδόπουλος (καλλιτεχνική διεύθυνση)



κινηματογραφιστών και της ταινίας μικρού μήκους./ 
Ατέλειωτες συναντήσεις μας για «επεξεργασία σχεδίων» 
για όλους τους τομείς του οπτικοακουστικού χώρου.

4. (Διδασκαλία, Φεστιβάλ Δράμας, δημιουργία ντοκιμαντέρ)
Ο Αντώνης διδάσκει στη Σχολή Κινηματογράφου της 
Ευγενίας Χατζίκου. «Φίλε, δεν έχει νόημα. Η κάθε σχο-
λή πρέπει να έχει “σύστημα”. Στην Ελλάδα ο καθένας 
διδάσκει ό,τι νομίζει. Δεν υπάρχει παιδεία»./ Προσή-
λωση και σκληρή δουλειά για αναβάθμιση του Φεστιβάλ 
Δράμας./ Παράλληλα ακατάπαυστη δημιουργία ταινιών 
ντοκιμαντέρ, τα οποία παίρνουν πολλά βραβεία. «Το 
άσπρο άλογο στο βάθος του ανθρακωρυχείου», «Λήμνος 
η φιλτάτη», «Εικαστικές μορφές», «Δομήνικος Θεοτοκό-
πουλος, Κρης εποίει» κ.ά.
INSERT 1. To 1989-90. Γυρίζω την πρώτη μεγάλου μή-
κους ταινία «Ο Ψύλλος». Ο Αντώνης σταματά το μοντάζ 
του ντοκιμαντέρ για τον Θεοτοκόπουλο και δυο μήνες εί-
ναι «κέρβερος» δίπλα μου  στα εκτός έδρας γυρίσματα.

5. (Συνοπτικά)
«Φίλε, το Φεστιβάλ Δράμας έχει κλείσει τον κύκλο του. 
Ή θα το κάνω διεθνές ή θα παραιτηθώ»./ Το έκανε δι-
εθνές και το ανέδειξε σε ένα από τα κορυφαία διεθνή 
φεστιβάλ.

2003. Ο Αντώνης γυρίζει τη μεγάλου μήκους μυθοπλα-
σίας «Βαρέα ανθυγιεινά»./ Γίνεται μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ακαδημίας Κινηματογράφου./ Το 2004 ξεκινάει τη 
συνεργασία του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης διδάσκοντας κινηματογράφο./ 2005. «Φίλε, 
μου πρότεινε ο Πέτρος (Τατούλης) να γίνω σύμβουλος 
κινηματογράφου του ΥΠΠΟ. Προσωπικά δεν με συμ-
φέρει. Ξέρω ότι θα δεχτώ πόλεμο από πολλές πλευρές. 
Αλλά έστω και λίγο αν βοηθήσω τον κινηματογραφικό 
χώρο, αξίζει. Σκέφτομαι να δεχτώ. Τι λες εσύ;». 

INSERT 2. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ: Ίδρυ-
ση και λειτουργία Σχολής Κινηματογράφου στη Δράμα. 
Ανακατασκευή της Καπναποθήκης οδού Περδίκκα και 
μετατροπής της σε έδρα του Φεστιβάλ Δράμας και της 
σχολής. 

Σεκάνς 6 (Το ραντεβού) 
20 του Φλεβάρη 2019. Συνάντηση και συζήτηση για 
το νέο του σχέδιο μεγάλου μήκους την ταινία «Άγουρα 
πορτοκάλια». Χαρά και ορμή, όπως τότε παλιά που σχε-
διάζαμε τις μικρού μήκους./ Ακολουθούσε ταξίδι του 
Αντώνη στην Κύπρο και δικό μου στη Σιβηρία. Δώσαμε 
ραντεβού για την επόμενη  συνάντησή μας στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που διεξαγόταν 1-10 Μαρ-
τίου. Αλλά ο Αντώνης για πρώτη φορά δεν ήταν στο ρα-
ντεβού. Στο τηλεφώνημά μου απάντησε ως εξής: «Φίλε, 
είμαι ακόμη στην Κύπρο. Δεν μου επιτρέπουν οι γιατροί 
να ταξιδέψω. Μακάρι να ήταν εγκεφαλικό αυτό που μου 
συνέβη. Ανησυχώ για κάτι χειρότερο».

Σεκάνς 7. (Κάτι σαν τέλος) 
Με γενναιότητα αντιμετώπισε ο Αντώνης χειρουργεία 
και σκληρή ασθένεια. Δεν λύγισε στιγμή. Τα πορτοκάλια 
δεν ωρίμασαν ποτέ, έμειναν άγουρα. Αλλά από κει που 
βρίσκεται περιμένει να δει αν η Καπναποθήκη αναπα-
λαιωθεί, αν δημιουργηθεί στη Δράμα Σχολή Κινημα-
τογράφου κι αν προοδεύει το αγαπημένο του Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.  

400+ words on 
40+ years of 
friendship and 
collaboration
Moments in time with Antonis 
Papadopoulos, moments of cinema, moments 
of life, moments carved in memory
By Dimitris Spyrou
Artistic Director of the Olympia Film Festival, director

1. The last meeting
2020, Antonis’ home. Aggressive cancer has beaten him down. 
Inability to converse or communicate. I tried for two hours. In 
vain. I make a final attempt. “My friend, I’m writing the script to 
“Petropolemos” (stone fight). But I’m having some difficulties. 
Will you help me?” 
And his face lights up instantly. He gets on his feet. He looks me 
straight in the eye: “I’m in! What kind of a question is that? You 
already know, mate!”

2.  Dreams
Early ‘80s. Antonis is studying film at the Kiev Academy. It’s the 
holidays and his first time returning to Greece in a while.
“Mate, get in a good nap during the day, because when we meet 
tonight, we’ve got lots to talk about. I’m afraid it’ll be an all-
nighter …”
The Mandares taverna, Fylis street. We talk about the Academy, 
mostly. About life in “Soviet country”. About cinema in general./ 
Excitement over his studies. Some concern about “distortions” 
in building a socialist society./ Then the discussion turns solely 
to cinema. Tarkovski isn’t a symbolist. The rain in “Solaris” 
portrays the hero’s mental and emotional state. It doesn’t 
symbolize anything!..
– Miklόs Jancsóό’s magical single shot in “Red Psalm”. 
– The depth of field in the coffee-shop scene, in Zoltán Fábri’s  
“141 Minutes from the Unfinished Sentence” …

 Something like an ending 
Antonis dealt with surgeries and severe illness bravely. He 
didn’t bend, not even for a minute. The oranges never ripened, 
they remained green. From where he is, he is waiting to see 
if the Tobacco Warehouse will be restored, if a Drama Film 
School will be created, and if his favorite International Short 
Film Festival of Drama is progressing.
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Γνώρισα τον Αντώνη πριν από πάρα πολλά χρόνια – 
καμμιά φορά τα νούμερα τρομάζουν. Από την αρχή της 
γνωριμίας γίναμε φίλοι και στην πορεία αδέλφια. 
Τα φεστιβάλ περνούσαν και μαζί τους και τα χρόνια 
μας. Στη διάρκειά τους είχα την τιμή και τη χαρά να 
έρθω κοντά σε έναν οραματιστή, δάσκαλο, συνεργάτη 
και πολύ καλό boss!
Μαζί του γίνανε τα όνειρά του και δικά μου. Ο θεσμός 
του φεστιβάλ έγινε σπίτι μας. Μαζί ζήσαμε τα προβλή-
ματα αλλά και τις επιτυχίες του φεστιβάλ όλα αυτά τα 
χρόνια. Μαζί του στις προσωπικές χαρές και στεναχώ-
ριες. Μαζί του και κοντά του στα όνειρά του για το φε-
στιβάλ. Μαζί του και κοντά του στα όνειρά του για την 
προσωπική και καλλιτεχνική του ζωή. 
Και μετά από όλα αυτά...
Ο Αντώνης θα είναι πάντα ανάμεσά μας. Και όπως λέει 
ο σοφός λαός μας, οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξε-
χνάς. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Αντώνη. 

Ελευθερία Καβάκα
Διεύθυνση Συντονισμού Φεστιβάλ

Με τον Αντώνη γνωριστήκαμε το 1991 πρώτα στην Αθήνα και 
μετά στη Δράμα όπου μικρή φοιτήτρια είχα έρθει να δουλέψω 
κάνοντας μεταφράσεις. Εκείνος ήταν στην οργανωτική επιτροπή. Το 
καλοκαίρι του 1992 με κάλεσε να στήσουμε μόνιμο γραφείο του 
Φεστιβάλ Δράμας στην Αθήνα γιατί είχε σχέδια για όλο το χρόνο.  
Έτσι έγινε. Τα πρώτα χρόνια φιλοξενούμασταν σε χώρο που μας 
παραχωρούσε το υπουργείο Πολιτισμού στη Χρήστου Λαδά. Ένα 
φαξ, ένα τέλεξ –το οποίο μόνο μια χρονιά χρησιμοποιήσαμε– και μια 
ηλεκτρική γραφομηχανή που μας είχε αφήσει προίκα το Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα του υπουργείου. Δεν τα λέω όλα αυτά 
για να καταδείξω μιζέρια. Ήταν στις αρχές του ’90 – δεν υπήρχε 
ίντερνετ και από υπολογιστές... μόνο ένας στη Δράμα. Αναφέρω όλα 
αυτά για να τονίσω ότι ξεκινήσαμε από δύο τραπέζια και φτάσαμε 
εδώ που είναι σήμερα το φεστιβάλ. Δεν θα χωρέσει όλο το φύλλο 
για να πούμε τι έκανε και τι δεν έκανε προσωπικά ο Αντώνης για 
τη μικρού μήκους ταινία και για το Φεστιβάλ Δράμας. Όσοι έχουν 
παρακολουθήσει την πορεία του τα ξέρουν. Να πούμε βέβαια ότι  δεν 
ήταν πολλοί οι διευθυντές φεστιβάλ που έτρεξαν μέχρι τα έδρανα της 
Βουλής υπερασπιζόμενοι το θεσμό και το σινεμά.
Τον Αντώνη τον αποχαιρετήσαμε τον περασμένο Μάρτιο. Μόνο 
λίγοι εγκάρδιοι φίλοι από τους πάρα πολλούς που τον αγαπούσαν κι 
εκτιμούσαν μπόρεσαν να παραστούν…
Ύστερα από 29 χρόνια στενής συνεργασίας ο λώρος που τόσο 
άδικα κόπηκε πόνεσε. Ένα επόμενο φεστιβάλ που δεν θα ήταν πια 
εδώ; Πώς θα είναι τώρα; Γίνεται χωρίς αυτόν; Πόσο θα μας λεί-
ψει; Για μένα έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Δεν μου λείπει πια. Κι 
ούτε κλαίω που δεν είναι εδώ. Ο Αντώνης είναι εδώ. Στις πηγές 
της Αγίας Βαρβάρας, στα γραφεία,  στο σινεμά, στα ταβερνάκια, στις 
επιτυχίες των μικρομηκάδων, στην άνοδο του ελληνικού σινεμά. 
Δούλεψε και τα σφράγισε όλα αυτά. Και μας χαμογελά απ’ το φως.  
Συνεχίζουμε. Όπως συνήθιζε να λέει και ο ίδιος: «Είμαστε 
καταδικασμένοι να αισιοδοξούμε».

Σοφία Γεωργιάδου
Γενική συντονίστρια προγράμματος



I met Antonis many years ago – numbers can sometimes be intimidating. We became 
friends from the start, and over time, siblings. Festivals flew by, as did our years. 
During this time I had the honor and pleasure to be close to a visionary, a teacher, 
a collaborator and a very good boss! By him, his dreams became mine. The Festival 
became our home. Together we experienced the festival’s problems, as well as its 
accomplishments throughout the years.
By him through personal grief and joy. By his side on his dreams for the Festival. By 
his side on his dreams for his personal and artistic life. And after all this…
Antonis will always be amongst us. And as our wise folk say, people are only gone 
when they are forgotten. I will never forget you, Antonis.
Eleftheria Kavaka
Coordination Manager

Antonis and I met in 1991, first in 
Athens and then in Drama where I, a 
young student, had arrived to work as 
a translator. He was in the organizing 
committee. In the summer of 1992, 
he invited me to set up a permanent 
office for the Drama Festival in 
Athens, because he had plans for 
the whole year. And so we did. For 
the first years, we were housed in a 
space provided by the Ministry of 
Culture, on Christou Lada street. A 
fax machine, a TELEX-used for just a 

year-and an electric typewriter we inherited from the Thessaloniki Film Festival. The 
Ministry’s phone lines. I’m not trying to portray misery. It was the early ’90s, there 
was no internet, and there was but one computer in Drama. I’m mentioning it merely 
to point out that we started off with two tables, and we got where the Festival is 
today.The whole edition wouldn’t suffice to list what Antonis personally did for short 
film and the Drama Film Festival. Those who have followed his course already know.
It’s worth noting, however, that Festival Directors who lobbied the Greek parliament 
in support of cinema and the institution, were few and far between.
We bid Antonis farewell this past March. Only a handful of close friends were able 
to attend, out of the many that loved and appreciated him. After 29 years of working 
side-by-side, the abrupt severing of the cord was painful.
An upcoming festival without him? What would that even look like? Can it be done 
without him? How much will he be missed?
I already have those answers. I don’t miss him anymore. And I don’t cry over him not 
being here. Antonis is here. He’s in the springs of Agia Varvara, in the offices, the 
cinema, the quaint tavernas, in every creator’s success, in the rise of Greek cinema. 
He worked, and left his mark on all of it. And he’s smiling down at us from a place 
of brightness. We go on.
As he, himself, used to say: “We’ve been cursed with optimism”.
Sophia Georgiadou
General Progamme Co-ordinator
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I was a close collaborator of Antonis for the last four years. We were working 
together on the script for his film “Agoura Portokalia” (Unripe Oranges), a fiction 
film with historic elements, based on the book “Deka Ateliotes Ores” (10 long hours) 
by Dimitris Ravanis Rentis.
I got to know Antonis as a tireless man that had given his soul to the Drama 
International Short Film Festival, taking it up to 42 years. Something that potentially 
deterred his personal ambition to work on his new film. Being completely devoted to 
the festival, he decided to start writing the script in 2016, although he had already 
thoroughly researched it a few years earlier. Our script was completed but, as much 
as he wanted to, he didn’t get to direct the film.
I will never forget the day he excitedly invited me to the hospital to tell me of his 
new idea for the script. He had his notes from the books he’d been reading, and I 
had my laptop. We worked for three hours, until he got tired and closed his eyes to 
get some rest. Beyond our personal project that we were so passionate about, I won’t 
forget his personality. We never exchanged a word in anger- even though there is 
always frustration  in team work, especially when under pressure. His education, his 
kindness, his ethics made him an person to look up to. He loved new directors and 
wanted to see them fly. He also loved short film directors, and encouraged them as 
much as he could, stood by them and gave them space.
It’s hard for me to use the past tense when referring to Antonis. I hope that he can 
see us from above, and that he is happy for the festival that is now flying with the 
wings he gave it. 

For Antonis 
Papadopoulos, 
a mentor and 
a good friend
A farewell to the Drama Film 
Festival’s artistic director, who lived 
his life with ethos
By Giouli Anastasopoulou
Author

Για τον Αντώνη 
Παπαδόπουλο,  
μέντορα και καλό φίλο
Αποχαιρετιστήριος λόγος για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ 
Δράμας που έζησε τη ζωή του με ήθος

Της Γιούλης Αναστασοπούλου
Συγγραφέα

Υπήρξα στενή συνεργάτιδα του Αντώνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δουλεύαμε μαζί το σενάριο της ται-
νίας του «Άγουρα πορτοκάλια», μια ταινία μυθοπλασίας με ιστορικά στοιχεία, σε ελεύθερη διασκευή του 
βιβλίου του Δημήτρη Ρεντή «10 ατελείωτες ώρες»  

Γνωρίζοντας τον Αντώνη ήρθα σε επαφή με έναν ακούραστο άνθρωπο που είχε δώσει την ψυχή του στο 
Φεστιβάλ Δράμας, φτάνοντάς το αισίως στα 42 του χρόνια. Κάτι που ενδεχομένως τον απομάκρυνε και 
από την προσωπική του φιλοδοξία να ετοιμάσει την καινούργια του ταινία. 
Δοσμένος απόλυτα στο φεστιβάλ, αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγγραφή του σεναρίου το 2016, έχοντας 
κάνει ωστόσο μεγάλη ενδελεχή έρευνα μερικά χρόνια πριν. Το σενάριό μας ολοκληρώθηκε, πήρε το δρό-
μο του, αλλά η ταινία που τόσο ήθελε να σκηνοθετήσει δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που με κάλεσε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για να μου πει με ενθουσιασμό μια 
καινούργια ιδέα που ίσως προσθέταμε στο σενάριο. Είχε μαζί του σημειώσεις από τα βιβλία που διάβαζε 
και εγώ το λάπτοπ μου· καθίσαμε τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι να κουραστεί και να ικανοποιηθεί τόσο 
ώστε να κλείσει τα μάτια του για να ξεκουραστεί. 
Δεν θα ξεχάσω όμως, πέρα από την προσωπική μας δουλειά που μας ενθουσίαζε και τους δύο, τον χα-
ρακτήρα του. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο ποτέ δεν ανταλλάξαμε μια άσχημη κουβέντα – σε κάθε 
συνεργασία και ειδικά υπό πίεση υπάρχει πάντα εκνευρισμός. Η παιδεία του, η ευγένειά του, το ήθος 
του ήταν τα στοιχεία που τον κατέτασσαν στη χορεία των αξιοθαύμαστων ανθρώπων. Ήταν επίσης ένας 
άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τους νέους δημιουργούς και ήθελε να τους βλέπει να πετάνε. Τους μικρο-
μηκάδες τους λάτρευε και τους ενθάρρυνε όσο μπορούσε, στεκόταν δίπλα τους, τους έδινε χώρο. 
Μου είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο για να μιλήσω για τον Αντώνη. Εύχομαι 
να μας βλέπει και να χαρεί για το φεστιβάλ που πετά και αυτό με τα φτερά που του έφτιαξε.



Πρώτη 
φορά & 
διαδικτυ-
ακά
First time
& online

Για την online θέαση του 
φετινού προγράμματος 
εγγραφείτε σήμερα στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του 
φεστιβάλ που θα βρείτε στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 
www.dramafilmfestival.gr

If you are not in Drama, 
login or register here: 
www.dramafilmfestival.gr 
to watch the festival movies 
on ONLINE FESTIVAL 

09.00 - 11.00: Κινηματογράφος Ολύμπια και Δημοτικό Ωδείο
Κινηματογραφικά αφιερώματα:
Παιδικό πρόγραμμα - Πέντε επιλεγμένες ταινίες από την 
Ελλάδα, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ινδία και την Πολωνία  

15.30 - 17.30: Κινηματογράφος Ολύμπια
Κινηματογραφικά αφιερώματα:
Βραβευμένες ευρωπαϊκές ταινίες Short Matters 2019

17.30 - 19.30: Κινηματογράφος Ολύμπια
Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

20.00 – 22.00 Κινηματογράφος Ολύμπια, Δημοτικό Ωδείο, 
Θερινός κινηματογράφος «Αλέξανδρος» και Drive-in «Δ.Κρα-
χτίδης» Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

22.30 - 00.30 Δημοτικό Ωδείο
Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

09.00 - 11.00  Olympia Cinema and Municipal Conservatory
Special Screenings – Kids  Programme
Five selected films from Greece, Germany, Canada, India and Poland

15.30 - 17.30  Olympia Cinema
Special Screenings:
 European Film Academy Awards - Short Matters 2018

17.30 - 19.30   Olympia Cinema
International Competition 

20.00 – 22.00  Olympia Cinema, Municipal Conservatory, 
Open air cinema “Alexandros” and  Drive-in “D.Krahtidis” 
National Competition

22.30 - 00.30  Municipal Conservatory
International Competition 

Things 
To do… 
ON DRAMA 
Festival 
Monday 21.9 



A beginning today for the 43rd Short Film Festival of Drama. 
Without Antonis Papadopoulos, who’d held the reins of the festival 
for almost 30 years, and with Yannis Sakaridis in his place. 
I met Antonis 8 years ago when, as and accredited journalist, I visited 
this celebration of short film for the first time. I’ll always remember 
our first conversation intensely, but sweetly. “Well, Mr. Kaimakis, 
what compelled you to come up to Drama after years of invitations?” 
I wasn’t bothered by his direct and abrupt question. I explained the 
personal and professional reasons which had kept me away from the 
festival for so long, truthfully, in a straightforward way. 
That week turned out to be a unique experience. Although I’ve 
been to the biggest festivals of Europe (Cannes, Berlin, Venice), in 
Drama I appreciated the laid-back human rhythm of a celebration 
that allows you to enjoy- or better yet, absorb- its most beautiful 
elements. In the next years I had the pleasure to work with 
him, due to the publication you are reading now. Antonis never 
intervened in our work and supported our choices, when others 
disagreed and emphatically expressed that opinion. During a report 
we were preparing about the festival’s hangouts, a well-known 
veteran filmmaker arrogantly asked: “What, so Ypotitli is like ‘Life 

& Style’ now?”, only for Antonis to reply “ you’re too old to get it. 
Make way for youth”. But his humour was also disarming. When 
in another edition Panagiotis came up with the idea to create a 
map of all the participating countries, Alexis designed a globe with 
the countries’ flags. In the frenzy, though, the flag of Chile was 
left out, something that we felt very bad about, since a big part of 
the Chilean production team where in Drama. Marina regretfully 
gave him the news. He replied “don’t make a big deal out of it. 
All is not lost, just the flag of Chile”, and let out belly laugh. That 
was Antonis Papadopoulos: Kind, caring, a visionary,  a laborer of 
the festival, a connoisseur of cinema, determined but also open 
to suggestions and new ideas. In tonight’s opening ceremony, the 
Conservaroty Hall will be named after him. The newer Generations 
will be inclined to talk about and devise stories about Antonis 
Papadopoulos, the man who realized his dream for the Drama Film 
Festival, and made the city known around the world. 
I wish the 43rd Festival a great start, and we hope that by the end 
of the celebration we will all be richer in both cinematic and social 
experiences. And, of course, healthy.
            Konstantinos Kaimakis 
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