
Το 43o Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δρά-

μας είναι το πρώτο σημαντικό κινηματογραφικό 
φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα στους χώρους του, τις 

κινηματογραφικές  αίθουσες δηλαδή, και με φυσική παρουσία εν 
μέσω Covid-19. Ξεκίνησε χτες με τη λιτή τελετή έναρξης στο Δημοτικό 

Ωδείο, το οποίο μετονομάστηκε σε «Αντώνης Παπαδόπουλος», και συνεχίζεται 
σήμερα με τις πρώτες προβολές του διεθνούς και του ελληνικού προγράμματος τόσο 

στις αίθουσες όσο και online. Φυσικά η χτεσινή εκδήλωση πέρα από τα αναπόφευκτα 
πικρά αισθήματα (ήταν πολλές οι στιγμές κατά τις οποίες κάποιοι δεν άντεξαν να συγκρα-

τήσουν τα δάκρυά τους) και την προβλέψιμη αμηχανία εξαιτίας των συνθηκών που επιβάλλει 
‒–όπως και να ’χει το φετινό φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ του κορονοϊού–, σημαδεύτηκε και από 

ορισμένα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε ότι τα υγειονομικά μέτρα 
που εφαρμόζονται είναι τα πλέον ενδεδειγμένα. Προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εποχής και με έμφα-

ση στην προστασία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών, η νέα (προσωρινή, ευχόμα-
στε) κανονικότητα έκανε την εμφάνισή της 
με το καλημέρα. Η θερμομέτρηση όλων 
ανεξαιρέτως των θεατών που έφταναν 
στο Ωδείο ήταν η πρώτη ευχάριστη 

έκπληξη. Στη συνέχεια υπήρχε ειδικό σταντ όπου μπορούσαν οι εισερχόμενοι που δεν είχαν 
φέρει μάσκα να προμηθευτούν τη –φυσικά συλλεκτική ύστερα από χρόνια όταν ο κορονοϊός 
θα είναι η χρυσοφόρα απάντηση σε τηλεπαιχνίδια που θα ρωτούν «πώς ονομαζόταν ο 
θανατηφόρος ιός που προκάλεσε πανδημία στις αρχές της δεκαετίας του 2020;»–‒ 
μάσκα του φεστιβάλ. Επιπλέον σε κεντρικά σημεία του εσωτερικού χώρου του 
Ωδείου υπήρχαν τοποθετημένα αντισηπτικά υγρά, ενώ οι αποστάσεις ανάμεσα 
στους καθήμενους ήταν οι προβλεπόμενες. Η διαπίστωση ότι η υπευθυ-

νότητα όλων –επίσημων φορέων, διοργανωτών, διαγωνιζομένων και 
κοινού– σε σχέση με το θέμα της υγείας μάς κάνει να αισιοδοξούμε 

για τη συνέχεια. Και είμαστε βέβαιοι ότι τα καλά και ευχάριστα 
έπονται. Η επιτυχία του 43ου Φεστιβάλ Δράμας θα γίνει η 

πυξίδα πλοήγησης και για τα επόμενα κινηματογραφικά 
φεστιβάλ της χώρας. 

	 	 															Κωνσταντίνος	Καϊμάκης
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O 
νέος καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας μιλάει 
για τη σχέση του με την 
πόλη και το θεσμό, για 
τον Αντώνη Παπαδό-
πουλο όπως και για το 

όραμά του για το μέλλον. 

Ποια	είναι	η	σχέση	μας	με	το	φεστιβάλ;
Πάντα, τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’90, 
αγαπούσα το Φεστιβάλ Δράμας. Όμως όταν 
ήμουν μικρός είχα επισκεφτεί την πόλη και 
ακόμη θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει πολύ. Οι 
αναμνήσεις που είχα από τη Δράμα και τους 
κατοίκους της ήταν πολύ θετικές και πάντα 
είχα στο νου μου ότι πρέπει να την επισκεφτώ 
ξανά. Τα έφερε έτσι η ζωή που όχι μία αλλά 
πολλές φορές την επισκέφτηκα, καθώς ως 
σκηνοθέτης βρέθηκα στο Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους, είτε ως διαγωνιζόμενος είτε 
ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Κάπως έτσι 
λοιπόν η Δράμα έγινε μόνιμος προορισμός 
για μένα τα τελευταία χρόνια. 

Οπότε	 οι	 εντυπώσεις	 σας	 ήταν	 ούτως	 ή	 άλλως	
θετικές	για	την	πόλη.

Η Δράμα είναι μοναδική – επιπλέον έχει 
δέσει απόλυτα με το φεστιβάλ. Ο 

τρόπος που ζει στους ρυθμούς 
του φεστιβάλ είναι κατα-

πληκτικός. Η Δρά-
μα κινείται στον 

α ν τ ί π ο δ α 
των γιγα-

ντ ια ί -

ων φεστιβάλ: βλέπουν όλοι τις ίδιες ταινίες και 
στη συνέχεια τις συζητάνε στα πηγαδάκια και 
τα στέκια όπου συχνάζουν. Αυτό βολεύει ιδιαί-
τερα τους κινηματογραφιστές που έχουν έτσι την 
ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. 

Και	από	τις	προβολές	και	τα	πηγαδάκια	βρεθή-
κατε	καλλιτεχνικός	διευθυντής	του	φεστιβάλ.
Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι θα συνέβαινε αυτό. 
Η μορφή του Αντώνη Παπαδόπουλου είναι 
ταυτισμένη με το ίδιο το φεστιβάλ. Ποτέ δεν 
μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα βρισκό-
μουν στη δική του θέση.

Όταν	σας	έγινε	η	πρόταση	να	αναλάβετε	τη	θέση	
του	καλλιτεχνικού	διευθυντή	ήταν	κάτι	που	σας	
ξάφνιασε;	
Όχι ακριβώς. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν 
του τύπου «α, πολύ ωραίο αυτό». Ξέρετε, είναι 
μεγάλη ευχαρίστηση, σχεδόν απόλαυση ‒τολ-
μώ να πω, να είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής 
ενός τόσο σημαντικού φεστιβάλ και να έρχε-
σαι σε επαφή με τόσο αξιόλογους και ξεχω-
ριστούς ανθρώπους που υπηρετούν αυτό που 
αγαπάς περισσότερο. Ο κινηματογράφος είναι 
η κοινή αγάπη όλων εκείνων που ασχολού-
νται με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
της Δράμας και αυτό είναι που μας ωθεί όλους 
να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αλλά… 
το μεγάλο «αλλά» είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ 
που μετράει μια τεράστια απώλεια, την απώ-
λεια του Αντώνη. Εκτός του σοκ του θανάτου 
του και της περιορισμένης λόγω ελάχιστου 
χρόνου προετοιμασίας για το 43ο Φεστιβάλ, 
είχαμε και τις νέες ειδικές συνθήκες που δια-
μορφώθηκαν εξαιτίας της Covid-19.

Ποιες	είναι	οι	αλλαγές	που	θέλετε	να	κάνετε	στο	
φεστιβάλ;
Εξωστρέφεια, καλύτερες σχέσεις με την κινημα-
τογραφική κοινότητα, έμφαση στο παρόν και το 
μέλλον του ελληνικού σινεμά, εκπαίδευση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους με σεμινάρια, ημερί-
δες κ.λπ. διά ζώσης αλλά και online, δημιουρ-
γία του Σπουδαστικού αλλά και σύνδεση με 
τον ακαδημαϊκό και θεωρητικό χώρο του κι-
νηματογράφου, καλύτερη σχέση του θεσμού 
με το ίντερνετ και χρήση διάφορων μέσων 
(Vimeo κ.ά.). Τα περισσότερα από αυτά 
ήδη έχουν γίνει – βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό δρόμο. Στόχος μας είναι να φέρουμε 
τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σχολές 
του κόσμου στη Δράμα και να διοργανώ-
σουμε workshops. 

Γιάννης Σακαρίδης
«Ο τρόπος που η Δράμα ζει στους ρυθμούς 
του φεστιβάλ είναι καταπληκτικός»
Συζήτηση που ξεκινά από το παρελθόν για να 
καταλήξει στο μέλλον του Φεστιβάλ Δράμας 
Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο	Καϊμάκη
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Yannis Sakaridis 
“The atmosphere  
in Drama during the Festival  
is amazing”
A conversation that begins in the past and concludes 
in the future of the Drama Film Festival

Interviewed by Konstantinos Kaimakis 

The new Artistic Director of the Drama International Short Film Festival 
talks about his relationship with the city and the institution, Antonis Papa-
dopoulos, as well as his vision for the future 

What is your relationship with the Festival like? 
I have always, or at least since the ’90s, loved the Drama Festival. I’d visited 
the city as a child and I still remember how much I enjoyed it. My memories 
from Drama and its citizens were all positive, and I’d always wanted to visit 
again. Things worked out so that I did, many times over, as in my capacity 
as a director I took part in the Festival either as a competitor, or as a jury 
member. And so Drama became a frequent destination for me. 

So your impression of the city had already been a positive one? 
Drama is unique ‒ on top of that, it’s fused perfectly with the Festival. The 
way the city experiences the Festival is amazing. Drama operates in the 
opposite way to gigantic festivals: They all watch the same films and then 
discuss them at the places they hang out afterwards. That’s especially useful 
for filmmakers, since it gives them the opportunity to interact and exchange 
ideas. 
 
And from the screenings and the hangouts, you found yourself as the Festival’s 
Artistic	Director.	
I’d never imagined it happening. The image of Antonis Papadopoulos is in-
herently connected to the Festival. It had never crossed my mind that I could 
be in his place. 

Were you surprised to be offered the post of Artistic Director? 
Not exactly. My first reaction was “oh, that sounds good”. You know, it’s 
very gratifying, a pleasure I daresay, to be the Αrtistic Director of such an 
important Festival and to find yourself among such prominent and excep-
tional people, who all serve the thing you love the most. Cinema is a passion 
that everyone in the Drama International Short Film Festival shares, and 
that’s what gives us incentive to give it our best. But... The thing is, it’s a fes-
tival that has suffered a great loss, the loss of Antonis Papadopoulos. Besides 
the shock of his death and the limited preparation time for the 43rd Festival, 
we were burdened with additional restrictions because of Covid-19. 

What changes would you like to make to the Festival? 
Extraversion, better relationships with the film community, emphasis to the 
present and future of Greek Cinema, education and training throughout the 
year with seminars, workshops etc, both in person and online, the establish-
ment of the student program, but also a connection to the academic and the-
oretical part of cinema, a better relationship with the internet with the use 
of various media (e.g. Vimeo). Most of these have already been done ‒ we 
are off to a good start. Our aim is to bring the world’s biggest film schools 
to Drama, and organize some workshops. 



ΣΤΈΛΙΟΣ	ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ
DAKAR,	12΄
Έχοντας ως αφετηρία ένα παλιό ερωτικό 
γράμμα ενός ναυτικού προσπάθησα να 
προσεγγίσω τη μοναχική καθημερινότητα 
ενός σύγχρονου μεσήλικα ως αποτέ-
λεσμα ενός ταραχώδους παρελθόντος. 
Το «Dakar» είναι μια ωδή στη μοναξιά 
ανθρώπων που συναντάμε και τείνουμε 
να τους προσπερνάμε αδιάφοροι.

STELIOS MORAITIDIS
DAKAR,	12΄
Using an old love letter written by a sailor 
as a starting point, I tried to approach the 
lonely daily routine of a contemporary 
middle-aged man which resulted from 
a turbulent past. “Dakar” is an ode to the 
loneliness of the people we come across 
and tend to indifferently walk past.

ΒΙΒΙΑΝ	ΠΑΠΑΓΈΩΓΙΟΥ
ΧΑΝΣΈΛ,	17΄
Πήρε πολλά χρόνια προσπάθειας για να 
γίνει αυτή η ταινία πραγματικότητα. Αν 
δεν την έφτιαχνα νόμιζα πως θα πέθαινα 
από καημό κι όταν την έφτιαχνα νόμιζα 
πως θα πεθάνω από άγχος και αγωνία. 
Συμπέρασμα: οι κινηματογραφιστές δεν 
έχουν σωτηρία.

VIVIAN PAPAGEORGIOU
HANSEL,	17΄
It took many years of effort to make this 
film a reality. If I didn’t make it I thought 
I’d die of sorrow, and while I was making 
it I thought I’d die of stress and anxiety. 
Conclusion: there’s no salvation for 
filmmakers.

ΜΑΝΟΣ	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΤΟ	ΝΟΗΜΑ	ΤΟΥ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,	
26΄
Τα αφεντικά διαφεντεύουν. Τα σκυλιά 
δαγκώνουν. Οι εργάτες κάνουν διακοπές. 
Τα αφεντικά κάνουν διακοπές. Τα σκυλιά 
δαγκώνουν. Τα πορτοκαλί φώτα της νύ-
χτας περιμένουν κάτι. Ξανά και ξανά. Το 
νόημα του Αυγούστου είναι ότι τελειώνει. 
Το νόημα του Αυγούστου είναι...

MANOS PAPADAKIS
THE	MEANING	OF	AUGUST,	26΄
Big bosses exert control. Dogs bite. 
Workers go on holiday. Bosses go on 
holiday. Dogs bite. The night’s orange 
lights are waiting for something. Over and 
over again. The meaning of August is that 
it ends. The meaning of August is ...

GABRIEL	AMARAL	(ΒΡΑΖΙΛΙΑ)
ΧΩΡΙΣ	ΡΙΖΈΣ,	23΄
Ήθελα να αναδείξω τους διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 
συντηρούν το κατεστημένο που έχουν 
κληρονομήσει από προηγούμενες γενιές. 
Όχι μόνο οι άνθρωποι που επωφελούνται 
από αυτό αλλά και όσοι υποφέρουν εξαι-
τίας του. Γιατί, εν έτει 2020, όταν κάποιος 
προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του, η πράξη αυτή φαίνεται ως εκδήλωση 
ανυπακοής και καλούμε ενισχύσεις για να 
διατηρηθεί το κατεστημένο; Τι πρέπει να 
αλλάξει για να μη γίνεται πια αυτό;

GABRIEL	AMARAL	(BRAZIL)
NO	PLACE,	23΄
I wanted to show the different ways in 
which people maintain the status quo they 
inherited from previous generations, and 
not only those who stand to benefit from 
it, but also those who suffer because of 
it.  Why, in 2020, does it still feel like such 
an act of defiance for someone to stick up 
for themselves and call another person out 
on reinforcing the status quo? What needs 
to change for this to stop being the case?

TRISTAN	LHOMME	(ΓΑΛΛΙΑ)
CAMERAMEN,	17΄
Αυτή η ταινία είναι μια ωδή στη δράση, ένα 
κάλεσμα να πάρει κανείς την κάμερα για 
να ζήσει μια περιπέτεια ακόμη και χωρίς 
να ξέρει πού θα τον οδηγήσει, απλώς και 
μόνο για να προσπαθήσει να βγει έξω από 
την καθημερινή ζωή του. Σαν μια ζωτική 
χειρονομία που κόβει τους χάρτες της 
οπτικής μας για την πραγματικότητα.

TRISTAN	LHOMME	(FRANCE)
CAMERAMEN,	17΄
I see this film as an ode to action, a call to take 
the camera to live an adventure, even without 
knowing where it will lead us, just to try, to try 
to get out of our lives. Like a vital gesture that 
rebates the maps of our vision of reality.

ΗΛΙΑΣ	Δ.	ΔΟΥΛΗΣ
ΤΟΠΙΟ	ΜΈ	ΚΑΛΥΒΑ	 
ΚΑΙ	ΔΑΣΟΣ,	3΄
Έχοντας πίσω πίσω στο κεφάλι μου τα 
έργα των Μπέικον, Χαρμς, Γκόγκολ και με 
μια ασήμαντη αφορμή σκέφτηκα μια μι-
κρή ιστορία που με διασκέδαζε, μια βάση 
στην οποία σιγά σιγά ήρθαν και κόλλησαν 
διάφορες σκόρπιες σκέψεις και εικόνες. 
Η διαδικασία όλο αυτό να πάρει σχήμα 
και υπόσταση ήταν μια τρομερή άσκηση 
για εμένα. Την ευγνωμοσύνη μου στο 
παρεόνι που με στήριξε άλλη μια φορά.

ILIAS	D.	DOULIS
PAINTING FOR THE MAIN 
BEDROOM,	3΄
With the works of Bacon, Kharms, and Gogol 
in mind, and on a whim, I thought up a 
short story that amused me, and to that I 
gradually added various scattered thoughts 
and images. The process of giving all this 
shape and form was a tremendous exercise 
for me. My gratitude goes to my mates who 
supported me once again.

ΘΑΝΑΣΗΣ	ΤΑΤΑΥΛΑΛΗΣ	
QUALIA,	17΄
Το «Qualia» είναι ένα πεδίο έρευνας μέσα 
στο οποίο μπήκα κι εγώ τυχαία –εξαιτίας 
της ταινίας μου– και ομολογώ πως από 
τότε που ξεκίνησε η όλη διαδικασία έως 
και σήμερα εντυπωσιάζομαι συνεχώς 
από τις συνεχείς του αποκαλύψεις. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό για εμένα που η 
ταινία μου αυτή θα προβληθεί στο συγκε-
κριμένο φεστιβάλ.

THANASIS TATAVLALIS
QUALIA,	17΄
“Qualia” is a field of research that I 
entered by pure chance - because of 
my film - and admittedly, since the 
beginning of the whole process to today, 
I’m constantly impressed by its endless 
revelations. The fact that this film is to 
be screened in this particular festival is 
extremely important to me.

ΓΙΟΥΛΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
HAPPY,	8΄
Την ταινία μου διαπερνά το αδιόρατο 
νήμα που βρίσκω και στα βιβλία μου: 
μιας ενδεχόμενης «αυτιστικής» ευτυχίας 
που δεν θα μπορούσε να κατανοήσει η 
κανονικότητα. Μη λειτουργικοί ήρωες, 
μέσα από το δικό μου βλέμμα έχουν βρει 
το νόημα που εμείς χάνουμε.

GIOULI ANASTASOPOULOU
HAPPY,	8΄
My film is permeated by the invisible 
thread that I also find in my books: That 
of a possibly “autistic” happiness, which 
normality would fail to comprehend. Non-
functional heroes, in my viewpoint, have 
found the meaning that eludes us.

Η γωνία του σκηνοθέτη
Director’s point of view

ΈΠΙΜΈΛΈΙΑ	ΜΑΡΙΝΑ	ΑΓΓΈΛΑΚΗ	/	ΈDITING	MARINA	ANGELAKI

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
INTERNATIONAL 
COMPETITION

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NATIONAL COMPETITION



ANGHEL	DAMIAN	(ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
ΠΑΡΑΓΙΟΣ,	23΄
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστο-
ρία στη Ρουμανία την οποία κατέγραψα κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ και 
αντιπροσωπεύει τη μετάβασή μου από την υπο-
κριτική στη σκηνοθεσία ταινιών μυθοπλασίας. Ελ-
πίζω ό,τι κάθε κινηματογραφιστής ελπίζει: η ιστο-
ρία να σας μείνει και μετά το τέλος της προβολής. 

ANGHEL	DAMIAN	(ROMANIA)
MINION,	23΄
The film is inspired from a real story I found 
and documented during a shoot for another 
documentary and represents my transition from 
acting to fiction film directing, as I had my formal 
education in theatrical arts. These being said, I 
hope what every filmmaker hopes, that the story 
stays with you after the screening is over.

KERLI	KIRCH	SCHNEIDER	(ΈΣΘΟΝΙΑ)
VIRAGO,	15΄
Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γε-
γονότα που συνέβησαν στο χωριό όπου μεγάλωσα 
στη νότια Εσθονία. H γιαγιά μου συνήθιζε να  μου 
λέει ιστορίες για γυναίκες που έχασαν τους συ-
ζύγους τους σε νεαρή ηλικία – κάποιους από τον 
πόλεμο, άλλους από το ποτάμι και άλλους από τη 
βότκα. Παρόλο που σπούδασα κινηματογράφο στο 
εξωτερικό, οι ιστορίες μου εξακολουθούν να με 
φέρνουν πίσω στις ρίζες μου.

KERLI	KIRCH	SCHNEIDER	(ESTONIA)
VIRAGO,	15΄
My story is inspired by real events that took place 
in a Southern Estonian village where I grew up. My 
grandmother used to tell me stories about women 
who lost their husbands at a young age – some 
to the war, some to the woods, some to the river, 
and some to vodka. Although I learned filmmaking 
abroad, the stories I have to tell continue bringing 
me back to my roots. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΚΡΑΤΙΔΗ	(ΈΛΛΑΔΑ)
ΣΤΑ	ΒΗΜΑΤΑ	ΤΗΣ,	24΄
Βασιζόμενη στην ιδέα ότι η ανθρώπινη συμπερι-
φορά καθορίζεται από την κατάσταση την οποία 
βιώνει  ένας άνθρωπος καθώς και από τη σχέση 
του με τον άλλον αλλά και με το χώρο μέσα στον 
οποίο λειτουργεί αντιλαμβάνομαι τον κινηματο-
γράφο ως το ιδανικό  μέσο με το οποίο μπορώ 
να ερευνήσω ένα χαρακτήρα σε μια συγκεκρι-
μένη συνθήκη και μέσω αυτού να προσεγγίσω 
κάτι μεγαλύτερο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
η ταινία συμμετέχει στο Φεστιβάλ Δράμας και το 
ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και το χώρο που 
μας δίνει.

ANASTASIA	KRATIDI	(GREECE)
IN	HER	STEPS,	24΄
Based on the idea that human behaviour depends 
on a person’s circumstances, their relationships 
with others, as well as their surroundings, I 
perceive cinema as the ideal means by which I 
can research a character in a particular situation 
and through it, approach something bigger. We 
are excited that our film is participating in Drama 
Festival and we thank the festival for hosting us 
and giving our films a platform.

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
INTERNATIONAL 
COMPETITION

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
INTERNATIONAL 
COMPETITION
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Έθνικό	Διαγωνιστικό	Πρόγραμμα	
Θέλω προσωπικά να χαιρετήσω όλους τους δημιουργούς που συμμετέχουν.  Εγώ 
δεν θα πάψω να τονίζω το γεγονός ότι οι  ελληνικές ταινίες μικρού μήκους εί-
ναι στην κορυφή της παγκόσμιας κινηματογραφίας. Το δείχνουν οι συνεχείς και 
αδιάκοπες συμμετοχές στα προγράμματα των μεγάλων φεστιβάλ του εξωτερικού 
και φυσικά τα βραβεία και οι διακρίσεις τους. Το διαπίστωσα παρακολουθώ-
ντας όλη τη φετινή ελληνική παραγωγή, ενώ παράλληλα είδαμε με τους εκλέκτο-
ρές μας στο Διεθνές και το Διεθνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα γύρω στις 3.000 
ταινίες. Οι 34 ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού θα μπορούσαν να σταθούν 
σε οποιοδήποτε διαγωνιστικό φεστιβάλ του κόσμου. Η γενιά αυτή όχι μόνο θα 
ακολουθήσει αλλά επιπλέον θα ξεπεράσει την καλή παράδοση που έχει πλέον η 
ελληνική ταινία μικρού μήκους στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. 

Γιάννης	Σακαρίδης
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Δράμας 

O καλλιτεχνικός διευθυντής και οι επικεφαλής των προ-
γραμμάτων του φεστιβάλ δίνουν το στίγμα των ταινιών 
που διαγωνίζονται φέτος στη Δράμα

Διεθνές	Διαγωνιστικό	Πρόγραμμα	
Σε μια τόσο περίεργη και δύσκολη  χρονιά, ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα περιορισμών 
και αποχωρισμού από τη σκοτεινή αίθουσα, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε! Το ταξίδι είναι 
μεγάλο και συναρπαστικό, από την Αυστραλία και την Ασία στην Αμερική, την Ευρώπη και 
πάλι πίσω στη γειτονιά μας. Τριάντα πέντε ταινίες και μία εκτός συναγωνισμού επιλέχθηκαν 
ανάμεσα από 2.000 ταινίες να μας δείξουν την αλήθεια και την αυθεντικότητά τους. Στον 
πυρήνα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος είναι φυσικά ο άνθρωπος. Μέσα από 
την κοινωνική, ιστορική, πολιτική και τελικά βαθιά ανθρώπινη πραγματικότητα αναζητούμε 
την ισορροπία του τόνου και της φόρμας. Οι σκηνοθέτες του φετινού αυτού προγράμματος, 
τολμηροί και ανατρεπτικοί, μας προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στο τώρα μας, βγάζο-
ντάς μας από τη ζώνη άνεσής μας. Η αναζήτηση της ταυτότητας, η κοινωνική εκμετάλλευση 
και η μοναξιά συνδιαλέγονται δημιουργικά με τον έρωτα, τον ποιητικό ρεαλισμό και την 
αναζήτηση των ορίων. Ταινίες που αγαπάνε το σινεμά αλλά αγαπάνε και το κοινό και σας 
προσκαλούν να τις ανακαλύψετε. Ραντεβού στην αίθουσα, παραδοσιακή και διαδικτυακή!

Μανώλης	Μελισσουργός
Επικεφαλής Διεθνούς Σπουδαστικού Προγράμματος 

Διεθνές	Σπουδαστικό	Διαγωνιστικό	Πρόγραμμα	
Η τέχνη ανέκαθεν λειτουργούσε και ακόμη λειτουργεί ως καθρέφτης των κοινωνιών. 
Ως εκ τούτου τα θέματα τα οποία απασχολούν τους σπουδαστές κινηματογράφου –και 
που θα δούμε φέτος– είναι αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους το 2020. Θα δού-
με λοιπόν ταινίες που αφορούν την πολυσυζητημένη διαφορετικότητα με τη σημασία 
αλλά και τις δυσκολίες που προκαλεί. Θα δούμε ταινίες για την ανθρώπινη σεξουαλι-
κότητα με τις διάφορες εκφάνσεις της. Κάποιες άλλες πραγματεύονται ευαίσθητα και 
πολύ σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας. Άλλες πάλι οδεύουν σε πιο διαχρονικούς 
δρόμους –θεματολογικά μιλώντας– για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα και άλλες για τις 
ανθρώπινες σχέσεις και τη δυσκολία τους. Όποια και να είναι η θεματολογία τους, η 
μεγάλη μου χαρά προέρχεται από το γεγονός ότι βρήκαμε ταινίες που προσεγγίζουν 
τη θεματολογία τους με ένα τρόπο αυθεντικό, σύγχρονο και καλλιτεχνικά τολμηρό. 
Συναντήσαμε νέους κινηματογραφιστές οι οποίοι είναι άξιοι εκπρόσωποι της εποχής 
και της γενιάς τους και που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να λένε κινηματογραφικές 
ιστορίες με την ίδια ευαισθησία και το ίδιο ενδιαφέρον. Υπό αυτό το πρίσμα, είμαι 
περήφανος για το φετινό Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας.  

Θανάσης	Νεοφώτιστος
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, επικεφαλής Διεθνούς Σπουδαστικού Προγράμματος 
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09.00	-	11.00	Κινηματογράφος	Ολύμπια	και	Δημοτικό	Ωδείο
Κινηματογραφικά αφιερώματα: Παιδικό πρόγραμμα  
– Πέντε επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα, τη Γερμα-
νία, τον Καναδά, την Ινδία και την Πολωνία  

12.00	Θερινός	κινηματογράφος	Αλέξανδρος
Παρουσιάσεις σκηνοθετών – Q&A 

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

17.30	-	19.30	Κινηματογράφος	Ολύμπια
Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

18.00	-	19.30		Θερινός	κινηματογράφος	Αλέξανδρος
Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύματα: «Δίοδος 66100», εξα-
μηνιαίο περιοδικού λόγου και τέχνης, «Μανδραγόρας», 
τετραμηνιαίο περιοδικό για την τέχνη και τη ζωή

20.00	–	22.00	Κινηματογράφος	Ολύμπια,	Δημοτικό	Ωδείο,	Θε-
ρινός	κινηματογράφος	Αλέξανδρος	και	Drive-in	«Δ.	Κραχτί-
δης»
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

12.00	Open	air	cinema	“Alexandros”
Film Director’s Presentation - Meet & Greet

15.30	-	17.30	Olympia	Cinema
Special Screenings:  European Film Academy Awards  
– Short Matters 2019

17.30	-	19.30	Olympia	Cinema
International Competition 

18.00	-	19.30	Open	air	cinema	“Alexandros”
Fair Literature Afternoons:
“Diodos 66100”, biannual literary magazine
“Mandragoras”, quarterly literary magazine

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 
Tuesday	22.9	

The Artistic Director and the Head 
Programmers of the Festival are setting the tone 
of this year’s films of the competition sections

National Competition 
I’d like to personally greet all the filmmakers participating in the 
Festival. I won’t stop pointing out that Greek short films are atop 
international cinema. As proven by their official selections to 
renowned festivals abroad and, of course, the awards and special 
mentions they receive. I realized it watching all of this year’s Greek 
productions, while at the same time the qualifying committee and 
I watched about 3,000 films for the International Competition 
and the International Student programs. The 34 films participating 
at the National Competition could have been an official selection 
for the competition program of any festival in the world. This 
generation will follow the same path, but it will go beyond, I 
believe, the already great precedent that Greek short film has set in 
international cinema. 

Yannis Sakaridis
Director, writer, Αrtistic Director of DISFF

International Competition
In this strange and rough year, after a long period of restrictions and 
parting from cinema theatres, the time has come to return! The trip 
is long and exciting, from Australia and Asia to America, Europe 
and back again. 35 films, and one out of competition, were selected 
out of 2,000 films, to show us their truth and originality. The 
individual is at the core of the International Competition Program. 
Through a social, historical, political, and finally deeply human 
reality, we are looking for the balance between tone and form. 
This year’s daring and controversial directors offer us a different 
viewpoint of the present, taking us out of our comfort zone. The 
search for identity, social exploitation and solitude creatively 
interact with love, poetic realism and the pursuit of boundaries. 
Films that love cinema, but also love the public and are inviting you 
to discover them. Rendezvous in the traditional cinema theatre, as 
well as online!

Manolis Melissourgos
Head Programmer of International Competition 

International Student Competition
Art has always functioned as a mirror to society. Consequently, 
some of the topics that film students are concerned with, as we 
will see, are the topics that concern people in 2020. We will 
watch films about the current topic of diversity, its importance 
and the challenges it entails. We will watch films about sexuality 
in all its different manifestations. Some of the films deal with the 
sensitive but very important issue of Mental Health. Others move 
within amore timeless frame, thematically, taking on burning 
political issues, and some are about human relationships and 
their difficulties. Regardless of the chosen topic, I am glad that 
we found films that approach their thematology in an authentic, 
modern, and artistically daring manor, we got to know new 
filmmakers who are worthy representatives of their era and 
generation, and I hope that they will continue to recount their 
stories through film with the same sensitivity and fascination. 
In that sense I am proud off of this year’s International Student 
Competition. 

Thanassis Neofotistos 
Director, writer, Head Programmer of International Student 
Competition



The 43rd Drama International 
Short Film Festival is the first import-

ant film festival conducted in Greece, both in its 
own facilities- movie theatres- and in person in the midst of 

Covid-19. It opened yesterday with a modest ceremony at the Mu-
nicipal Conservatory, which was renamed to “Antonis Papadopoulos”, 

and carries on today with the first screenings of the International and Na-
tional Competitions, both in theatres and online. Naturally, yesterday’s event, 

bitter emotions (there were numerous moments where tears were inevitable), and 
the predictable awkwardness due to the circumstances notwithstanding – this is the 

“coronavirus festival” after all – was marked by certain remarkably positive elements.
From the first moments we realized that the sanitary measures we enforced are not only suf-

ficient, but optimal. Adjusted to the needs of the times and emphasized on the protection and 
safety of our participants and audiences, 
the new (hopefully temporary) normality 
made itself apparent from the get-go. The 
temperature checks on every single au-

dience member on arrival, was the first pleasant surprise. Then there was a stand  where 
anyone who hadn’t brought their own mask would be provided with one from the Festival 
– a mask that will surely become a collectors’ item when the coronavirus becomes the 
winning answer to some game show question like “what was the virus that caused a 
pandemic in 2020 called?” Furthermore, hand-sanitizers had been placed in 
key areas of the indoor space of the Conservatory, and the distance be-
tween seated spectators complied with regulations. The realization 

that everyone involved – officials, organizers, competitors, and 
audience – adhered to the safety regulations and strived for 

the protection of our health gives us hope. And we are cer-
tain that only good things are to come. The success of 

the 43rd Festival of Drama will be a guiding light 
on the navigation of the rest of the country’s 

film festivals.

               Konstantinos Kaimakis

The first crucial test
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