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υπότιτλοι

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό σχετικά με το πώς κύλησε ένα ακόμη φεστιβάλ. Αν και στη νέα του εποχή ανέτειλε 
με πλείστα όσα άγχη εξαιτίας της πανδημίας, τα θετικά στοιχεία έγειραν την πλάστιγγα στη δική τους πλευρά. Το γεγονός ότι το 43ο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έγινε το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ της χώρας που πραγματοποιήθηκε στους φυσικούς του χώρους, στις αίθου-
σες, και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία κόντρα σε όλες τις αντίξοες συνθήκες είναι αρκετό για σκορπίσει χαμόγελα αισιοδοξίας. Πόσο μάλλον 
όταν η συνθήκη έκτακτης ανάγκης οδήγησε τον Δήμο Δράμας και το φεστιβάλ στην εξεύρεση εναλλακτικών: ενός θερινού κινηματογράφου 
μέσα στο Δημοτικό Κήπο Δράμας και ενός drive-in. Επίσης η διαπίστωση ότι το επίπεδο του Εθνικού Διαγωνιστικού –με το λιγότερο αριθμό 
ταινιών εδώ και πολλά χρόνια– αλλά και του νεότευκτου Σπουδαστικού Τμήματος κινήθηκε σε υψηλά στάνταρ ήταν κάτι το οποίο ασφαλώς 
άφησε ικανοποιημένο το σινεφίλ κοινό.  
Κάθε χρόνο όταν αποχαιρετούμε την πόλη και το φεστιβάλ της το κάνουμε με βαριά καρδιά. Αντί ενός δύσκολου αποχαιρετισμού λοιπόν ας 
αναφερθούμε σε κάτι ουσιαστικότερο και σίγουρα σημαντικότερο. Η είδηση που βγήκε σήμερα από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο 
δημαρχείο με την παρουσία του προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα, του δημάρχου Χριστόδουλου Μαμ-
σάκου, του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Σακαρίδη και του προέδρου του φεστιβάλ Γιώργου Δεμερτζή είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο η 
συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το ΕΑΠ σε σχέση με την ίδρυση της κινηματογραφικής σχολής στην πόλη δίνοντας συνέχεια σε ένα όραμα 
του Αντώνη Παπαδόπουλου. Ίσως μάλιστα στο 44ο Φεστιβάλ το Σεπτέμβριο του 2021 το όραμα αυτό να αρχίσει να παίρνει μορφή. 

Κωνσταντίνος Καϊμάκης

Το τέλος είναι η αρχή
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Π
εριμέναμε να τον δούμε στη Δράμα αλλά οι 
φετινές ειδικές συνθήκες δεν του επέτρε-
ψαν το ταξίδι. Ο λόγος για το βραβευμένο 
με Όσκαρ Πολωνό σκηνοθέτη και μέλος της 
κριτικής επιτροπής του διεθνούς τμήματος 
Πάβελ Παβλικόφσκι, τον οποίο καταφέραμε 
να βρούμε τηλεφωνικά στη Βαρσοβία και να 
συζητήσουμε για το Φεστιβάλ Δράμας.

Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν το Φεστιβάλ Δράμας σας 
πρότεινε να λάβετε μέρος στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού προγράμματος;
Ενθουσιάστηκα όταν μου το ζήτησε ο Γιάννης Σακαρίδης. Γνωρι-
ζόμαστε αρκετά χρόνια με τον Γιάννη και τον σέβομαι απεριόριστα 
άρα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα την πρότασή του να 
δουλέψουμε μαζί. Ήμουν πολύ περίεργος να γνωρίσω τη Βόρεια 
Ελλάδα – είναι ένα κομμάτι της χώρας σας που δεν το ξέρω κα-
θόλου. Επίσης είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσω τους 
Έλληνες κινηματογραφιστές·– το ελληνικό σινεμά διάγει σήμερα 
μια εξαιρετική περίοδο. Όλα αυτά μου ενίσχυαν την επιθυμία να 
έρθω στη Δράμα και να έχω φυσική παρουσία στο φεστιβάλ, αλλά 
δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να συμβεί εξαιτίας των συνθηκών. 
Ο ενθουσιασμός μου όμως παραμένει αμείωτος. Βλέπω τις ταινίες 
στην αίθουσα προβολής του σπιτιού μου και έχω καθημερινή και 
συχνή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής . 

Γνωρίζατε  το Φεστιβάλ Δράμας πριν από την πρόταση που σας 
απηύθυνε ο καλλιτεχνικός διευθυντής ;
Το είχα ακουστά, αν και ποτέ δεν είχα παραβρεθεί σε κάποια δι-
οργάνωσή του έως σήμερα. Πάντα ωστόσο εντυπωσιαζόμουν από 
το όνομα «Δράμα». Φυσικά ήξερα ότι είναι ένα από τα πιο αξιο-
σέβαστα φεστιβάλ μικρού  μήκους σε όλη την Ευρώπη και πως 
συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Είδατε 35 ταινίες που διαγωνίζονται στη Δράμα από όλο τον κό-
σμο. Θα μπορούσατε να μας πληροφορήσετε σχετικά με τις τά-
σεις που διαπιστώσατε να κυριαρχούν σε αυτές;
Είδα πολλά και διαφορετικά φιλμ και δεν μπορώ να πω ότι είχα 
στρέψει την προσοχή μου στο να ξεχωρίσω τάσεις. Αυτό όμως 
που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πολλές ταινίες έχουν γυριστεί 
από γυναίκες δημιουργούς – αυτή είναι μια πραγματική τάση. Κά-
ποια φιλμ ασχολούνται με την πολιτική κατάσταση, με το προ-
σφυγικό ζήτημα, με ζητήματα φύλου. Άλλα πάλι είναι πιο προ-
σωπικά και εκφράζουν την ψυχοσύνθεση των δημιουργών – θα 
έλεγα, σολιψιστικά. 

Μείνατε ικανοποιημένος με το επίπεδο των ταινιών;
Γενικά μιλώντας θα έλεγα ότι έμεινα ικανοποιημένος. Είναι αξιο-
θαύμαστα φιλμ όχι συνολικά φυσικά·– αλλά αξιόλογο ποσοστό 
από αυτά κινούνται σε υψηλό επίπεδο. Είναι απρόβλεπτα άξιες 
ταινίες – τουλάχιστον αρκετές από αυτές τόσο σε σχέση με τη θεμα-

τολογία που επέλεξαν όσο και με την κινηματογράφησή τους. Είναι 
πραγματικά δύσκολο να κρίνω τα φιλμ που έχω δει.  Ξέρετε, προ-
βληματίζεσαι πώς μπορείς να αξιολογήσεις με τους ίδιους όρους 
μια πεντάλεπτη κωμωδία και ένα δράμα 30 λεπτών που αποτυπώ-
νει περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις. Δυσκολεύεσαι να βρεις κοινό 
έδαφος για να κρίνεις τις ταινίες. Αλλά επειδή τελικά πρέπει να 
βραβεύσουμε κάποιες ταινίες, κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο 
οι δημιουργοί μεταφέρουν την ιστορία που θέλουν να διηγηθούν. 

Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της επιτροπής.
Η κριτική επιτροπή ανταποκρίνεται –για μένα τουλάχιστον αυτό 
ισχύει– στα συναισθήματα που αποτυπώνονται στις ταινίες. Υπάρ-
χουν κάποια φιλμ που υπερπληρούν αυτά τα κριτήρια. Ξέρετε 
όμως τι συμβαίνει με το μικρό μήκος; Υπάρχουν νέοι σκηνοθέτες 
που κάνουν ταινίες συχνά απλώς για να κάνουν κάτι. Κάνουν ένα 
φιλμ για να κάνουν ένα φιλμ, σαν μία «βίζιτ καρτ» που θα εντυ-
πωσιάσει τη βιομηχανία. Αυτές όμως οι ταινίες δεν έχουν πολλά 
να πουν. Μπορεί να είναι επιδέξια φτιαγμένες ή όχι, αλλά στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας λόγος για να γίνουν. Άλλες 
ταινίες πάλι εδράζονται στην επικράτεια του συναισθήματος. Εί-
ναι προσωπικές ταινίες που έχουν αξιόλογη γραφή. 

Τελικά θα καταφέρετε να γνωρίσετε κάποια στιγμή τη Δράμα 
από κοντά;
Ειλικρινά εύχομαι να συμβεί αυτό!

Πάβελ Παβλικόφσκι
«Παρακολούθησα απρόβλεπτα 
άξιες ταινίες»
Το μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού Προγράμματος μιλάει για το 
φετινό φεστιβάλ και τη Δράμα

Συνέντευξη στους Μαρίνα Αγγελάκη, Παναγιώτη Φρούντζο
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We’d been expecting to see him in Dra-
ma, but this year’s special circumstances 
prevented him from travelling. We are, 
of course, referring to Oscar-winning 
Polish director and member of the Inter-
national Competition Jury, Pawel Paw-
likowski, whom we managed to catch 
on the phone at his home in Warsow, to 
discuss about the Drama Festival.

What were your initial thoughts when the 
Drama Festival asked you to be a member 
of the International Committee?
I was delighted when Yannis Sakaridis 
asked me.
We’ve known each other for years, and 
I immensely respect him, so I was very 
glad to hear that he wanted us to work 
together. I was very interested in see-
ing Northern Greece – it’s a part of your 
country that I am not familiar with, at 
all. I was also very interested in meet-
ing Greek filmmakers; Greek cinema 
is experiencing extraordinary sprout. 
That’s what intensified my desire to vis-
it Drama and be there at the Festival, 
but unfortunately that couldn’t happen 
due to the situation. But my enthusiasm 
remains. I’ve been watching the films in 
my home theatre, and I’ve been commu-
nicating with the rest of the Jury mem-
bers daily.

Were you familiar with the Drama Festival 
before you got the artistic director’s call?
I’d heard of it, though I’d never attended 
in person before. I’ve always been im-
pressed by the name “Drama”, however. 
I knew that it was one of the most pres-
tigious short film festivals in Europe, 
and that it has a close connection to the 
European Film Academy.

You watched 35 films competing in Drama 
from all over the world. Could you tell us 
about the main trends you noticed?
I watched numerous different films, 
but I can’t say I was focused on spotting 

trends. What I did find striking, is that 
a lot of the films were made by women 
– that’s a real trend. Some films deal 
with the political situation, the immi-
gration issue, matters of gender iden-
tity. Others are more personal, and ex-
press the creators’ inner self somewhat 
solipsistically.

Were you satisfied with the quality of the 
films?
Generally speaking I’d say I was. The 
films are admirable – the majority, that 
is – and a substantial portion of them 
are of a high standard. They’re surpris-
ingly good – at least most of them, both 
in terms of the subjects chosen and the 
execution. It’s really difficult to judge 
the films that I saw. 
You know, you ask yourself how to 
evaluate a five-minute comedy and a 
30-minute drama about complex human 
relationships with the same criteria.
It’s hard to find common ground and 
judge the films. But because at the end 
of the day we have to choose the win-
ners, we judge the way that the creators 
conveyed the story they wanted to tell.

We gather the Jury’s job is a difficult one.
The Jury responds – that’s how it is for 
me, anyway – to the emotions the films 
elicit. Some of the films go above and 
beyond that criterion.
But you know something about short 
film? Some new directors make films of-
ten, just to keep busy. They make a film 
as a “visit card”, to impress the indus-
try. Those films don’t offer much. They 
might or might not be skilfully made, 
but in reality they have no reason to ex-
ist. Others are firmly based on the realm 
of emotion. They’re personal films, writ-
ten remarkably.

Do you think you’ll ever manage to visit 
Drama?
I certainly hope so!

PAWEL 
PAWLIKOWSKI
“The films were 
surprisingly worthy”
The International Competition Jury member gives 
his views on the Festival, and the city of Drama
An interview to Marina Angelaki, Panagiotis Frountzos



Όταν με κάλεσε ο Γιάννης Σακαρίδης και μου πρότεινε να γίνω ο φετινός 
«κύριος πρόεδρος», χάρηκα πολύ. Πίστευα ότι όλο αυτό θα ήταν «a walk 
in the park»· δεν ήταν. Το ταλέντο και η φόρα που έχει αυτή η γενιά, το 
πάθος που βλέπεις στη ματιά τους και η άψογη τεχνική τους, μας έκαναν 
τη ζωή πολύ δύσκολη και χρειάστηκαν πολλές βόλτες στο πάρκο με την 
καταπληκτική παρέα που είχα στην επιτροπή για να αποφασίσουμε πού θα 
δοθούν τα βραβεία, ξέροντας ότι  όποια απόφαση και να πάρουμε σίγουρα 
θα αδικήσει κάποιες ταινίες, αφού τα βραβεία είναι λίγα και οι καλές ταινίες 
πολλές. Αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα είναι ότι ξέρουμε πως 
όλο αυτό το ταλέντο δεν θα πάει χαμένο και ανυπομονούμε να τους δούμε 
να κάνουν και άλλες ταινίες και να διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, σκηνοθέτης

When Yannis Sakaridis called and asked me to be this year’s “Mr. President”, 
I was delighted. I thought the whole thing would be a walk in the park, 
but it wasn’t. This generation’s talent and motivation, the passion in their 
eyes, and their impeccable technique, made things much harder for us, 
and I needed many walks in the park with the wonderful members of the 
Jury in order to decide on the award winners, knowing that whatever our 
decision, it would definitely be unfawir to some films, as the awards are 
few and the great films were many. It makes us feel better knowing that 
their talent won’t go to waste, and we look forward to watching them 
making more films, and winning international awards. 

Argyris Papadimitropoulos, director

Σε αυτές τις δύσκολες γεμάτες ανασφάλεια μέρες το 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι μια 
όαση που μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε, να 
ονειρευτούμε και να κρατήσουμε τη φλόγα της δημι-
ουργίας αναμμένη. Οι νέοι κινηματογραφιστές που η 
αγάπη τους για την έβδομη τέχνη τους κρατάει σε εγρή-
γορση αυτές τις ημέρες μας έδωσαν τροφή για σκέψη. 
Είμαι σίγουρος ότι η δυναμική του φεστιβάλ θα συνε-
χιστεί και θα φέρει και άλλες ιδέες, νέες, φρέσκες σαν 
τα νερά της Δράμας...
Γιάννης Στάνκογλου, ηθοποιός

In these difficult times of insecurity, the Drama Short 
Film Festival is an oasis that enables us to travel, 
dream, and keep the flame of creation alive. New 
creators, kept on their toes these days by their love 
for this fine art, gave us food for thought. I’m sure the 
festival will cause a ripple effect and bring more ideas, 
crisp and fresh like Drama’s crystal waters. 
Yannis Stankoglou, actor

Τα μέλη των τριών κριτικών επιτροπών γράφουν τις εντυπώσεις τους από το 43ο 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και τις ταινίες που παρακολούθησαν 

αλλά και για τους νέους κινηματογραφιστές 

που «συνάντησαν» στη σκοτεινή αίθουσα

The members of the three Juries give their impressions 

of the 43rd DISFF, and the films they watched, as well as 

the new creators they “met” through the silver screen

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
NATIONAL COMPETITION JURY   



Το 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο τελειώνει σε 
λίγες ώρες, ήταν  μια πολυαναμενόμενη ευκαιρία να ξαναβρεθούμε επιτέλους 
στην κινηματογραφική αίθουσα και –το πιο σημαντικό– να ξανασυναντηθούμε 
με νέους και παλιότερους δημιουργούς και συνεργάτες οι οποίοι σε πείσμα 
των καιρών μας κατέκλυσαν με εικόνες, ήχους, συναισθήματα και διαφορετι-
κές ματιές. Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα είδαμε ταινίες που αγαπήσα-
με, ταινίες με εξαιρετική δυναμική, ταινίες διαφορετικές μεταξύ τους, ταινίες 
από αυτές που σκέφτεσαι ώρες ή μέρες μετά, ταινίες που χρειαζόμαστε, κυρί-
ως στη συγκεκριμένη συγκυρία που τα περιθώρια έκφρασης των καλλιτεχνών 
στενεύουν, ενώ η αναγκαιότητα της τέχνης φαντάζει πιο επιτακτική παρά ποτέ.

Αλεξία Θεοδωράκη, σκηνογράφος και ενδυματολόγος

The 43rd DISFF, that’s coming to an end in a few hours, was a long-awaited 
opportunity to finally be in a cinema once more and, most importantly, to 
meet new filmmakers and reunite with old collaborators that, in spite of 
the times, flooded us with images, sounds, emotions and different points of 
view. In the National Competition, we watched films that we loved, films 
that were powerful, films that varied in nature, films you can’t stop thinking 
about, hours or days later, films that we need, especially in this context 
where the boundaries of artistic expression are getting tighter, while the 
necessity of art seems more imperative than ever.

Alexia Theodoraki, costume and set designer 

Είμαι χαρούμενη γιατί είναι ένα φεστιβάλ όπου αισθάνομαι πολύ 
όμορφα ως νέα δημιουργός και βλέπω ταινίες που πραγματικά θα 
μπορούσαν να σταθούν σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Το 
δημιουργικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό και σίγουρα πολλές 
ταινίες είναι αντικείμενο έμπνευσης σε όλα τα επίπεδα.

Εύη Καλογηροπούλου, σκηνοθέτιδα και εικαστικός

I’m very happy because I feel at ease here as a new director, 
and I get to watch films that could easily stand their ground at 
renowned film festivals abroad. The creativity bar is set really 
high, and a lot of films are definitely inspiring on many levels.

Evi Kalogiropoulou, director and visual artist

Μια χρονιά σαν και αυτή –παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες– είχαμε τη δυνατότητα 
να βρεθούμε όλοι μαζί στη Δράμα και να παρακολουθήσουμε ταινίες. Με νέα 
πνοή και ανανεωμένη διάθεση το φεστιβάλ φέτος παρέμεινε ζεστό και προσωπι-
κό, ενώ ταυτοχρόνως μετακινήθηκε σε μια νέα εποχή, κάνοντας πιο αισθητή την 
παρουσία του και διακριτή την ταυτότητά του με το να παρουσιάσει εξαιρετικό 
υλικό νέων δημιουργών. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω στη φετινή διορ-
γάνωση ως μέλος της κριτικής επιτροπής έπειτα από πέντε συνεχόμενα χρόνια 
που παραβρισκόμουν ως διαγωνιζόμενη. Η ανάγκη της επαφής, πιο αναγκαία 
από ποτέ από τη στιγμή που τη στερηθήκαμε, κάνει τη συνθήκη της συνεύρεσης 
σπουδαία, την κομβική αυτή στιγμή που κατανοούμε ότι η ελληνική κινηματο-
γραφία εξελίσσεται ραγδαία και έχει να παρουσιάσει πλήθος ετερόκλητων ται-
νιών και ιδεών. 
Ρομάννα Λόμπατς, ηθοποιός

A year like this one, despite the unique circumstances, we had the opportunity 
to get together in Drama and watch films. Revived and refreshed, the Festival 
remained warm and personal, while simultaneously entering a new era, 
making its presence more imposing and its identity more distinct, presenting 
impeccable material from new creators. It’s a great honour to participate in 
this year’s event, after five years as a contestant, as a member of the Jury. The 
need for contact, more pressing than ever now that we’ve been deprived of it, 
makes the occasion important, in this crucial moment where we are coming 
to understand that the Greek film community is rapidly gaining ground, and 
has a wealth of diverse films and ideas to present.
Romanna Lobach, actress



Σε ένα διεθνές φεστιβάλ βλέποντας ταινίες από όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της γης ανακαλύπτεις τελικά ότι όλους μάς απασχολούν τα ίδια θέματα. 
Ο έρωτας, η αγάπη, η μοναξιά, τα υπαρξιακά αδιέξοδα, η οικογένεια, η 
φιλία, ο θάνατος. Και διαπιστώνεις ότι το σινεμά –και γενικά η τέχνη– μας 
ενώνει και μας κάνει να μη νιώθουμε μόνοι. 

Θέμις Μπαζάκα, ηθοποιός

Watching films from all around the world at an international festival, 
you get to discover that we are all preoccupied by the same subjects. 
Romance, love, loneliness, existential angst, family, friendship, death. 
And then you realise that cinema, and art in general, unites us and makes 
us feel less isolated. 

Themis Bazaca, actress

Στο Φεστιβάλ Δράμας ήρθα για πρώτη φορά ακριβώς πριν από τριάντα χρόνια με τη σπουδαστική 
μου ταινία. Από τότε έχουν γίνει θεαματικές αλλαγές. Οι ξένες ταινίες που παρακολούθησα δίνουν 
στο φεστιβάλ κύρος, μια σύγχρονη ματιά και προβληματισμό. Αναδεικνύουν από τη μία τη μοναξιά 
σαν μεγάλο ζήτημα, από την άλλη την ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει με οποιονδήποτε τρόπο από 
τη σκληρή πραγματικότητα. Είναι προσόν πολιτιστικό για μια πόλη να φιλοξενεί έναν τόσο ζωντανό 
και παγκόσμιου βεληνεκούς θεσμό. Ειδικά φέτος που μέλος της επιτροπής μας είναι ο μεγάλος κι-
νηματογραφιστής Πάβελ Παβλικόφσκι. Ο Γιάννης Σακαρίδης δίνει μια νέα πνοή σε ένα θεσμό που 
εδραιώθηκε στιβαρά από τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Εύχομαι να έρθει σύντομα μια νέα εποχή στην 
οποία θα βλέπουμε και πάλι ταινίες χωρίς μάσκες. 
Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης

I came to DISFF for the first time thirty years ago, with a film I’d made as a student. Since then, 
there have been dramatic changes. The foreign films I watched elevate the Festival’s status, offer 
a modern viewpoint and the urge to contemplate. They reveal, on one hand, how big an issue 
loneliness is, and on the other hand, people’s need to escape from a cruel reality, in any way 
possible. Boasting such a vibrant and highly prestigious institution is a cultural asset for a city. 
Especially this year, with the great director Pawel Pawlikowski as a member of the Jury. Yannis 
Sakaridis breathes new life into an institution solidly established by Antonis Papadopoulos. I 
hope a new era comes soon, when we can watch films again without wearing masks. 
Lefteris Charitos, director

Είναι σημαντικό όταν η τεχνική αρτιότητα των ταινιών ενός προγράμματος σου επιτρέπει να συ-
ζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο και τη φόρμα μιας ταινίας. Ακόμη πιο σημαντικό όταν ο χειρι-
σμός του θέματος από το δημιουργό σε εξάπτει και ξυπνάει την όρεξή σου για τον κινηματογράφο. 
Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι όταν μία ταινία ρισκάρει να τραβήξει την τέχνη 
του κινηματογράφου στα άκρα προκειμένου να δοκιμάσει τα όρια του μέσου. Με χαρά διαπίστωσα 
πως οι ταινίες του φεστιβάλ βρίσκονται και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες. 
Στέργιος Πάσχος, σκηνοθέτης

It’s important when the flawless in technique films of a programme allow you to discuss the 
content and form of a film. Even more so, when the creator’s approach excites you, and has you 
itching for cinema. The most important thing in my opinion, though, is when a film risks taking 
the art of cinema to the limits, to test the boundaries of the medium. I was pleased to find that 
the Festival’s films fall into all three of the above categories.
Stergios Paschos, director 

Είχα χρόνια να έρθω στη Δράμα. Αυτό μαζί με τον κορονοϊό που ξαναχτυπάει 
και απειλεί να μας κλειδαμπαρώσει πάλι στα σπίτια μας, κάνει το φεστιβάλ μια 
μικρή ιαματική όαση: τόσα νιάτα, τόσο ταλέντο, τόση φιλοδοξία, τόση όρεξη 
για ζωή και δημιουργία είναι καλύτερα για την ψυχική και πνευματική μας 
υγεία και από το εμβόλιο της Οξφόρδης.        

Λένα Διβάνη, συγγραφέας

It’s been many years since I last came to Drama. Combined with Covid-19 
resurging and threatening a second lockdown, it turns the Festival into a 
small healing oasis: such youth, such talent, such ambition, such craving for 
life and creation, is better for our mental health than the Oxford vaccine.

Lena Divani, writer
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Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μας τιμά που φέτος βρισκόμαστε από την άλλη πλευ-
ρά, αυτή της κριτικής επιτροπής. Στο φετινό, ανανεωμένο Φεστιβάλ Δράμας είδαμε πολ-
λές καινούργιες φωνές και φρέσκες ματιές. Δημιουργοί που λένε ιστορίες οι οποίες στην 
καρδιά τους είναι απλές αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν τις θεματικές τους είναι 
αρκετά διαφορετικός και ενδιαφέρον. Είδαμε ταινίες και δημιουργούς που δεν φοβούνται 
να δοκιμάσουν και να ρισκάρουν, πράγμα πολύ σημαντικό όταν βρίσκεσαι στην αρχή της 
αναζήτησης της ματιάς σου ως κινηματογραφιστής.
Λήδα Βαρτζιώτη - Δημήτρης Τσακαλέας, σκηνοθέτες

We’re very happy and honoured to be on the other side of things this year, that of the 
jury. In this year’s, refreshed, Drama Festival, we encountered many new voices and fresh 
viewpoints. Creators who chose stories that might have been simple in their core, but 
who approached their subject matter in a unique and interesting way. We saw films and 
filmmakers who didn’t shy away from experiment and risk, something that’s extremely 
important when you’re just starting out and trying to figure out your creative style.
Lida Vartzioti – Dimitris Tsakaleas, directors

Ως δημοσιογράφος όταν με συνεπαίρνει μια ταινία πάντα τριβελίζει το μυαλό μου το 
«spread the word» μικρόβιο, η ανάγκη να μοιραστώ τα έντονα συναισθήματα που μου 
προκάλεσε, η διάθεση για συζητήσεις. Στις μικρού μήκους δεν συμβαίνει κάτι διαφο-
ρετικό. Αναζητώ τη σύνδεση –που λόγω της μικρής διάρκειας προκύπτει συνήθως πιο 
δύσκολα– και την ανάγκη για «μετάδοση». Με τις ταινίες του νεοσύστατου Διεθνούς 
Σπουδαστικού τμήματος του φετινού Φεστιβάλ Δράμας συνδέθηκα σχετικά εύκολα, 
ενδεχομένως και λόγω εγγύτητας με την ηλικία των δημιουργών. Είναι φωτεινό και 
τουλάχιστον συγκινητικό να γνωρίζεις τα ταλέντα του αύριο στη φάση του σχηματισμού 
τους. Μία ταινία όμως, μέχρι τώρα, μου έχει κλέψει πραγματικά την καρδιά.

Αλέξανδρος Διακοσάββας, δημοσιογράφος

As a journalist, when I’m fascinated by a film, I always want to spread the word, and 
I feel the need to share the strong feelings that it incited in me, and compelled to 
talk about it. Short films are no different. What I look for is ability to relate- which 
is usually harder, due to their short duration- and need to “transmit”. I related rather 
easily to this year’s International Student Competition’s films, probably due to my 
closeness in age with the filmmakers. It is touching, at the very least, when you can 
tell you’re looking at future stars in the first stages of their evolution. But, so far, 
there is one film that truly stole my heart.

Alexandros Diakosavvas, journalist

Σε μια περίοδο που οι θεσμικές εξελίξεις στον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο ρι-
σκάρουν να στερήσουν από τους εγχώριους δημιουργούς και συντελεστές το κουράγιο 
και τα μέσα να κάνουν ταινίες ήταν αναζωογονητικό που βρεθήκαμε μαζί εδώ στη Δρά-
μα, ενωμένοι και όχι διχασμένοι, και γίναμε μάρτυρες έργων που μας γέμισαν έμπνευ-
ση κι ελπίδα ότι, παρά τις σκοτεινές εποχές που διανύουμε, ταινίες γίνονται εντός κι 
εκτός των θεσμών. Ταινίες τρυφερά αυθάδικες, με χιούμορ και πολιτικές διαστάσεις, 
αμφιλεγόμενες και παθιασμένες. Το συναίσθημα εντείνεται παρακολουθώντας το Διε-
θνές Σπουδαστικό τμήμα στο οποίο διαπιστώσαμε ότι συνάδελφοί μας ανά τον κόσμο 
τολμάνε και δημιουργούν με φωνές προσωπικές, έντιμες και θαρραλέες. Η επιμονή 
τους φτιάχνει μια όαση την οποία ελπίζω όλοι να διατηρήσουμε μέσα μας.

Άλκη Πολίτη, σεναριογράφος - σκηνοθέτιδα

At a time when institutional developments in Greek cinema risk depriving local 
creators, film crews, and actors, of the means and mental strength to make films, 
getting together – united and not divided – here in Drama was refreshing. We 
witnessed works that inspired us, and filled us with hope that, despite the dark 
times, films continue to be made within, as well as outside of, institutions – 
films that are tenderly cheeky, with a sense of humour and political dimensions, 
controversial and passionate. The feeling is intensified when watching the National 
Student Competition, where our colleagues from around the world dare to create, 
in voices that are personal, honest and bold. Their grit forms an oasis, which I hope 
will persist within us.

Alki Politi, scriptwriter - director
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Each year, on this day, we reflect on the flow of the festival so far. Although it confronted many troubles in its new era, the scales finally tilted 
to the positive side. The fact that DISFF is the first big festival in Greece that took place in its natural environment, the cinema theatre, did so 
successfully, no less, against the challenging conditions, is reason enough to for us to be smiling hopefully. Even more so, when the state of 
emergency led the Municipality of Drama to come up with alternative solutions: an open-air cinema in the City Garden of Drama, and a drive-
in cinema. Furthermore, the high standard of the National Competition – which includes a smaller number of films than in recent years – but 
also the high standard of the newborn Student Program, surely satisfied the audience.
Each year, we bid farewell to the city and its Festival with a heavy heart. Instead of a heartbreaking farewell then, let us say something 
more essential and definitely more important. The news announced at  the press conference given today at the town hall, presence of the 
President of the Hellenic Open University Odysseas Ioannis Zoras, of the Mayor Christodoulos Mamsakos, of the DISFF Artistic Director 
Yannis Sakaridis, and of the Chairman  of the Cultural Organization – Short Film Festival in Drama George Demertzis, is that the collaboration 
of DISFF with the Hellenic Open University to realize Antonis Papadopoulos’ vision, the establishment of a film school in Drama, is on the right 
track. This vision might even have started materializing by the 44th Festival, in September 2021.

Konstantinos Kaimakis

The end is the beginning
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