
“Νύχτες µαγικές κι ονειρεµένες”: Το κλασικό τραγούδι του
Βασίλη Τσιτσάνη ταιριάζει απόλυτα στα ∆ράµας δρώµενα. Όσοι
έχουν περάσει από αυτή την πόλη και βιώσει έστω και µια χρονιά

την ατµόσφαιρα και τις ατελείωτες συζητήσεις των συµµετεχόντων,
των κριτικών, των θεατών µε αφορµή ακόµα και ένα µόνο καρέ ενός

φιλµ, συνοδεία µεζέδων και ποτών, µπορούν να σας διαβεβαιώσουν
ότι οι µεταµεσονύχτιες αυτές ώρες δεν αλλάζονται µε τίποτα...

Νωρίτερα, ταινίες διαδέχονται η µια την άλλη, πλάνα γοητεύουν ή απω-
θούν, οι αίθουσες γεµίζουν αδιάλειπτα στις βραδινές προβολές, το

Ύδραµα κατακλύζεται από κόσµο, που καταπίνει τους καφέδες και τις
µπύρες µε τον ίδιο τρόπο που ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο καταπίνει τα
χιλιόµετρα. Και οι διαγωνιζόµενοι σκηνοθέτες υπακούν στο επανα-
στατικό σλόγκαν "Μικροµηκάδες όλου του κόσµου ενωθείτε", που

παραφράζει επιτυχηµένα ένα κοµµουνιστικό σύνθηµα για να το µετα-
σχηµατίσει σε δηµιουργικό µανιφέστο πίσω από την κάµερα! Βλέπετε, η

ισχύς βρίσκεται πάντα εν τη ενώσει, όπως µας διαβεβαιώνουν και άνθρω-
ποι που εργάζονται αδιάλειπτα για το καλό της ταινίας µικρού µήκους. Ο

Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης µε το "Big Bang", στο οποίο ήδη δώσαµε βήµα σε
προηγούµενο φύλλο µας, ή ο Γιάννης Φραγκούλης, Πρόεδρος του "µικρό", που

εξ ορισµού µάχεται για τη βελτίωση της θέσης του κινηµατογραφικού διηγήµατος
(αν θεωρήσουµε αυθαίρετα ότι το φιλµ µεγάλου µήκους είναι κάτι σαν µυθιστόρηµα...),

είναι δυο από αυτά τα πρόσωπα που συναντούµε κάθε χρόνο εδώ, ταγµένα στην υπερά-
σπιση των δικαιωµάτων και την κατοχύρωση των ελευθεριών των σκηνοθετών των ταινιών

µικρού µήκους. Τι προβλέπει, λοιπόν,  η "άµεση δράση" του "µικρό" για την επόµενη περίοδο; 
Η πρώτη ενέργειά του είναι η δηµιουργία ιστοσελίδας (www.shortfilms.gr) η οποία άµεσα θα ενεργοποιηθεί. Σε αυ-
τή θα υπάρχουν τα βιογραφικά στοιχεία των σκηνοθετών ταινιών µικρού µήκους, περιλήψεις, ζενερίκ, βραβεία και
ενδεχοµένως κριτικές των ταινιών µικρού µήκους που έχουν κάνει αυτοί οι σκηνοθέτες. Ακόµη θα υπάρχουν τα
νέα του Σωµατείου και αναφορές στα διεθνή Φεστιβάλ που θα µπορούν οι σκηνοθέτες να πάνε τις ταινίες τους. Όλο
το υλικό θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για τον κατάλογο των ταινιών στα ελληνικά βοηθά το t-short, του Κυ-
ριάκου Χατζηµιχαηλίδη. Η δεύτερη ενέργεια είναι η προβολή των ταινιών µικρού µήκους, µε ψηφιακό τρόπο, σε κι-
νηµατογραφικές αίθουσες, κινηµατογραφικές λέσχες, πολιτιστικά σωµατεία και κλαµπ, καθ' όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, µε την παρουσία των σκηνοθετών, µε σκοπό να έρθει σε επαφή το κινηµατογραφόφιλο κοινό µε την ταινία
µικρού µήκους και τους σκηνοθέτες. Τέλος οργανώνει αφιερώµατα στο εξωτερικό, ξεκινώντας από το Ιράν, µε
προβολές ελληνικών και ιρανικών ταινιών µικρού µήκους. Αυτό το αφιέρωµα θα µεταφερθεί και στην Ελλάδα. Αυ-
τή η διοργάνωση είναι πιλοτική και αν πετύχει, θα συνεχιστεί και µε άλλες χώρες, ξεκινώντας από τα Βαλκάνια.
Εµείς τι άλλο να πούµε, από το ότι στηρίζουµε κάθε παρόµοια πρωτοβουλία; Αν µάλιστα θέλετε περισσότερες πλη-
ροφορίες για τις προβολές ταινιών ή να εµπλουτισθεί η ιστοσελίδα µε τα στοιχεία σας, απευθυνθείτε στους Κώστα
Σταµατόπουλο (τηλ. 6946302275) και Γιάννη Φραγκούλη (τηλ. 6974123481, email: cine@otenet.gr)... Αυτοί ξέρουν!

∆ηµοσθένης Ξιφιλίνος

µικροµανιφέστο

υπότιτλοι
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02 Ιστορία
Ηistory

Αναδροµήστο παρελθόν
Σταχυολογώντας ταινίες και δηµιουργούς από τα 30 χρόνια του φεστιβάλ

Σηµείωση 1: Η µικρή έρευνα που προηγείται της συγγραφής των συγκεκριµένων κειµένων,
αποδεικνύει πως δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό για πολλές από τις βραβευµένες ταινίες,
πόσω µάλλον για τις ταινίες που γενικώς συµµετέχουν στο φεστιβάλ. Υπάρχουν φορείς που
κάνουν καλή δουλειά στο συγκεκριµένο θέµα, χρειάζεται, όµως, περισσότερη βοήθεια… 

Σηµείωση 2: για το παραπάνω κείµενο χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές το βιβλίο "Λεξικό
ελληνικών ταινιών µικρού µήκους" της Αλίντας ∆ηµητρίου και τα site www.dramafilmfesti-
val.gr www.filmfestival.gr www.gfc.gr και www.shortfilm.gr *
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A flashback
A collection of films and 
filmmakers over the 30 years of
the Festival

4th five year period: 1993 - 1997
At the 16th Drama Festival, in 1993, the First prize
for film with a plot was awarded to Nikos Triantafil-
lidis for his film "The dogs are licking my heart". At
the 17th Drama Festival, in 1994, the First prize for
fiction film was awarded to Giorgos Zafeiris for his
film "Ishmael". In 1996, at the 19th Drama Festival,
Filippos Tsitos won the First Prize for fiction film,
for his film entitled "Charleston". At the 20th Dra-
ma Festival, in 1997, the film that won the First
prize for fiction film was entitled "Ioanna I love you"
by Pantelis Pagoulatos. The film that won the First
Prize at the 18th Drama Festival in 1995 was…

"A place in the sun" by Konstantinos Giannaris.
In the early days of the downfall of communism in
the eastern block, Athens was a gateway to the
West. One more train arrived to the Greek capital,
full of financial immigrants. In this crowd of desper-
ately poor people there was an ambitious 18 year-
old Albanian, named Panagiotis. In the meantime,
35 year-old Elias, handsome but alone, was walk-
ing in the newly lit streets, looking for someone to
pull him away from his empty life for a while…
Konstantinos Giannaris was born in 1959. He stud-
ied in England. Shortly after that, he started making
independent low-budget short films. His name was
already being discussed after his first short films.
He also added four feature films to his credit, all of
which are very important for Greek cinema. These
are "3 steps to heaven" (1995), "From the edge of
town" (1998), "Fifteenth of August" (2001) and
"Homer" (2005). He definitely is one of the most in-
teresting filmmakers of modern Greek cinema. 
In the next issue we will look into the years rang-
ing from 1998 to 2002

Thodoros Giachoustidis

P.S.:The short research that is performed before writing these
essays has revealed that there is no available photographic
material for many of the films that have received awards, and
even more so for the films that just participated at the festivals.
There are some institutions that are trying to remedy that situ-
ation, but they need a lot of help…

P.P.S: The sources that were used for this essay were the book
"Lexicon of Greek short films", by Alinda Dimitriou and the
websites www.dramafilmfestival.gr www.filmfestival.gr and
www.shortfilm.gr. 

4η πενταετία: 1993 - 1997
Στο 16ο φεστιβάλ ∆ράµας, το 1993, το Α' βραβείο ταινίας µε υπόθεση απονεµήθηκε στην ταινία
του Νίκου Τριανταφυλλίδη "Τα σκυλιά γλείφουν την καρδιά µου". Στο 17ο φεστιβάλ ∆ράµας, το
1994, το Α' βραβείο µυθοπλασίας δόθηκε στην ταινία του Γιώργου Ζαφείρη "Ισµαήλ". Το 1996, στο
19ο φεστιβάλ ∆ράµας, ο Φίλιππος Τσίτος πήρε το Α' βραβείο ταινίας µυθοπλασίας για την ταινία
"Τσάρλεστον". Στο 20ο φεστιβάλ ∆ράµας, το 1997, η ταινία που κέρδισε το Α' βραβείο ταινίας µυ-
θοπλασίας ήταν το "Ιωάννα σ' αγαπώ" του Παντελή Παγουλάτου. Η ταινία που κέρδισε το Α' βρα-
βείο στο 18ο φεστιβάλ ∆ράµας το 1995, ήταν το… 

"Μια θέση στον ήλιο" του Κωνσταντίνου Γιάνναρη
Στην αρχή της κατάρρευσης του κοµµουνισµού στο ανατολικό µπλοκ, η Αθήνα αποτελεί µια διέξοδο
στη ∆ύση. Στην ελληνική πρωτεύουσα, λοιπόν, καταφθάνει ένα ακόµα τρένο γεµάτο οικονοµικούς
πρόσφυγες.  Ανάµεσα στο πλήθος των απελπιστικά φτωχών είναι ένας φιλόδοξος 18χρονος Αλβα-
νός, ο Παναγιώτης. Ενώ ο 35χρονος Ηλίας, όµορφος αλλά µόνος, κυκλοφορεί στους νεοφώτιστους
δρόµους, ψάχνοντας για κάποιον που να τον αποσπάσει για λίγο από την κενή ζωή του…
Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε στην Αγγλία.
Αµέσως µετά, άρχισε να γυρίζει ανεξάρτητες ταινίες µικρού µήκους, χαµηλού προϋπολογισµού.
Ήδη από τις µικρού µήκους ταινίες του άρχισε να δηµιουργείται θόρυβος γύρω από το όνοµά του.
Κι έχει να επιδείξει και 4 µεγάλου µήκους ταινίες πολύ σηµαντικές για τον ελληνικό κινηµατογρά-
φο. Αρχικά, το "3 steps to heaven" (1995) κι έπειτα τα "Από την άκρη της πόλης" (1998), "∆εκαπε-
νταύγουστος" (2001) και "Όµηρος" (2005). Σίγουρα είναι ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες δη-
µιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηµατογράφου. 
Στο επόµενο φύλλο θα ασχοληθούµε µε την πενταετία 1998 - 2002.

Θόδωρος Γιαχουστίδης
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Κονσταντίν Λοπουσάνσκι
Από τη Ρωσία µε αγάπη

Ήσασταν µαθητής του Ταρκόφσκι και πολλοί λένε ότι, αν και έχετε αναπτύξει το δι-
κό σας στυλ, έχετε επηρεαστεί καταφανώς από αυτόν...
Είναι απλή η εξήγηση. Ο Ταρκόφσκι ήταν καθηγητής µου στη σχολή που σπούδασα στη
Μόσχα και η επιρροή που µου άσκησε ήταν µεγάλη. Από κει και πέρα ως δηµιουργός
προσπάθησα να φτιάξω το δικό µου στυλ. Για τους µαθητές του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, για
παράδειγµα, όλοι ανέφεραν τις επιρροές τους από αυτόν, αλλά είχαν αναπτύξει παράλληλα και
το δικό τους στυλ. Έτσι συµβαίνει µε κάθε εµβληµατική φιγούρα. Στη σύγχρονη εποχή έχουν πει
πως πολλοί σκηνοθέτες έχουν επηρεαστεί από τον Ταρκόφσκι, όπως ο Τρίερ, ο Σοκούροφ κι
εγώ. Είναι αναπόφευκτο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως ακολουθείς τον άλλον...
Το σεµινάριο έχει ως θέµα "από την αρχική ιδέα µέχρι τη µεγάλη οθόνη". Πόσο δύσκολος θεω-
ρείτε πως είναι ο δρόµος για τον δηµιουργό που είναι και σεναριογράφος και σκηνοθέτης;
Αυτό είναι ένα από τα βασικά µαθήµατα που µου έχει δώσει ο Ταρκόφσκι ως φοιτητή. Όταν κάποιος
ασχολείται µε τον κινηµατογράφο του δηµιουργού, πρέπει να είναι ο απόλυτος δηµιουργός. ∆ηλαδή,
από το πρώτο βήµα µέχρι το τελευταίο να βάζει τη σφραγίδα του. Και συµφωνώ απόλυτα µ' αυτό, διότι
στον κινηµατογράφο του δηµιουργού εάν κάποιο κοµµάτι ξεφύγει από το δικό σου χέρι παύει να είναι
δικό σου. Φυσικά αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχει ένα µυστικό που το κάνει πολύ... εύκολο και θα
στο πω: Πρέπει στο µυαλό σου να έχεις πεντακάθαρη εικόνα τι ακριβώς θέλεις να κάνεις!
Έχει ειπωθεί πως οι καλύτερες σπουδές που µπορεί να κάνει κάποιος για να γίνει σωστός κινηµατογραφιστής
δεν είναι οι κινηµατογραφικές, αλλά οι µουσικές, εξαιτίας της αίσθησης του ρυθµού και του τέµπο που πρέ-
πει να έχει. Εσείς έχετε πτυχίο βιολιού. Συµφωνείτε;
∆εν µπορώ να είµαι απόλυτος µ' αυτό, όπως δεν µπορώ και να αρνηθώ πως υπάρχει  σχέση, διότι πολλοί σκηνο-
θέτες, όπως ο Κοντσαλόφσκι, ο Ταρκόφσκι κι εγώ έχουµε µουσικές σπουδές. Γενικότερα, άνθρωπος χωρίς αίσθη-
ση της µουσικής µπορεί να µην είναι όχι µόνο καλός σκηνοθέτης, αλλά και καλός λογοτέχνης ή ο,τιδήποτε άλλο, δι-
ότι η µουσική σού δίνει την απόλυτη αίσθηση της φόρµας. Σ' ό,τι µ' αφορά θεωρώ πως η µουσική είναι κοµµάτι της
δραµατουργίας µου και πως, εάν δεν βρω τη µουσική για κάθε σκηνή, δεν έχει ολοκληρωθεί το σενάριο. 
Μια που είµαστε σε ένα φεστιβάλ µικρού µήκους ταινιών... βλέπετε µέλλον για τη µικρού µήκους ταινία στη δια-
νοµή και την ευρύτερη αποδοχή της από το κοινό;
Προσωπικά βλέπω τη µικρού µήκους ταινία ως βήµα για τη µεγάλου µήκους. Είναι λίγοι οι δηµιουργοί που ασχολού-
νται µε τη µικρού µήκους αποκλειστικά και από θέση. ∆υστυχώς, σήµερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους διανοµείς.
Κάποτε, όταν η Γεωργία ήταν ακόµη κοµµάτι της Σοβιετικής Ένωσης, γυρίζονταν µικρού µήκους ταινίες και προβάλλο-
νταν συλλογικά στις αίθουσες. Σήµερα, από τη στιγµή που δεν υπάρχει ζήτηση από τους διανοµείς, δεν υπάρχει και κρα-
τική χρηµατοδότηση και δεν γυρίζονται πολλές µικρού µήκους ταινίες.

Αλέξανδρος Μιλκίδης 

masterclass

Konstantin Lopushansky
From Russia with love

For many he is considered a worthy heir to Tarkovsky, Bressond and Bergman,
having received awards in more than twenty international festivals, with thou-
sands of  film and television screenings of his films, and a debut that made
15.000.000 tickets in 1986. After all, who is mr. Konstantin Lopushansky?
You were a student of Tarkovsky, and many people say that, even though you have
developed you own style, it is obvious that you have been influenced by him...
There is a simple explanation. Tarkovsky was my professor at my school in
Moscow, and his influence over me was significant. After that I tried to develop
my own style as a filmmaker. Take the students of Leonardo da Vinci, for exam-
ple, they all admitted to being influenced by him, but they all developed their
own styles at the same time. That's what happens with every emblematic fig-
ure. In modern times it has often been said that many directors have been influ-
enced by Tarkovsky, such as Trier, Sokurov and myself. It is inevitable, but it
doesn't mean that you are following him… 
The theme of the seminar is "from an idea all the way to the big screen". In
your opinion, how difficult is the path for a filmmaker who is also the
scriptwriter and the director?
This is one of the most basic lessons that I received from Tarkovsky while being
a student. When someone is involved with the creator's cinema, he must be the
absolute creator. He must place his mark from the first all the way to the last
step. And I totally agree with that, since in the creator's cinema if some part of the

process is removed from you hands, then it isn't yours anymore. Naturally, this is
very difficult, but there is a secret that makes it very…easy and I will share it with
you: you should have a very clear idea in your mind of what you are trying to do!
It has been said that if someone aspires to becoming a good filmmaker, the
best studies that he can pursue are not film studies, but rather music stud-
ies, because they provide a sense of rhythm and tempo. You have a degree
in violin studies. Do you agree?
I can't be absolute about this, but I can't really deny that there is some truth to it,
since many directors, like Konchalovsky, Tarkovsky and I have studied music as
well. In general, a man without a sense of music cannot be a good director, nor
can he be a good author or anything else, since music gives you an absolute
feel of form. As far as I'm concerned I believe that music is a significant part of
my playwriting, and if I have not found the proper music for each scene, the
script is not complete. 
Since we are at a short film festival…do you see a future for short films, in
achieving better distribution and more acceptance by the viewing public?
I personally view short films as a step towards feature films. There are very few
filmmakers who involve themselves exclusively with short films just because
they want to. Unfortunately, distribution companies are not showing enough in-
terest in short films. Once upon a time, when Georgia was still a part of the Sovi-
et Union, short films were regularly made and screened collectively in movie
theaters. Nowadays, since there is no demand from distribution companies,
there is no state funding and not many short films are made. 

Alexandros Milkidis 



04 συνέντευξη

Πολύς κόσµος θυµάται την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ "Λούσιας", που σκη-
νοθέτησε ο Σταύρος Καπλανίδης το 1989. Οµοίως και τα βραβευµένα ντοκι-
µαντέρ του "Σταύρος Τορνές, ο φτωχός κυνηγός του νότου" και το φετινό
"Ρlay it again, Χρήστο", αφιερωµένα στους σκηνοθέτες Σταύρο Τορνέ και
Χρήστο Βακαλόπουλο, αντίστοιχα. Στη ∆ράµα τον συναντήσαµε στο ρόλο
του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής του Digi 2007. 

-Πώς βλέπετε το Φεστιβάλ της ∆ράµας; Είναι σαν ένας καθρέφτης που βλέ-
πεις τι γίνεται µε το νέο αίµα. Πού πάει το πράγµα, αν πηγαίνει... Έχω επιθυ-
µήσει να δω καλές ταινίες µικρού µήκους.
-Κι από τη θέση του κριτή; ∆ύσκολο να είσαι κριτής.  Και δεν είµαι βέβαιος
αν είναι καλό να υπάρχουν τέτοιου τύπου βραβεία.  Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά.
Το χρήµα είναι αµαρτία.
-Τι πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο; Για να εντοπίσεις τους καλούς και να τους
βραβεύσεις, πρέπει πρώτα να φτιάξεις έναν κόλπο παιδείας. Μετά, να τους
κάνεις την ένεση της αλήθειας: "Έλα δω παιδί µου, θέλεις να κάνεις σινεµά;
Μπράβο! Γιατί θέλεις να κάνεις σινεµά;"... Να γίνεται ένα ξεσκαρτάρισµα.
-Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας νέος κινηµα-
τογραφιστής; Παιδεία! Και εννοώ, καλλιέργεια πνεύµατος, ένα βλέµµα
στραµµένο στον κόσµο και, ιδίως στο ελληνικό σινεµά, µια αρετή: να είναι
ευλύγιστος, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει την οποιαδήποτε αναποδιά χω-
ρίς να χάσει την ουσία του θέµατος του. Και να βλέπει ταινίες! ∆εν µπορείς να

κάνεις σινεµά άµα δεν έχεις δει βωβό κινηµατογράφο, τις πρώτες ταινίες µι-
κρού µήκους του Πολάνσκι. Αν δεν έχεις µυηθεί σε γραφές όπως "ο Τζίµης ο
Τίγρης" του Παντελή Βούλγαρη και στις ταινίες του Σταύρου Τορνέ. 
-Την τελευταία σας ταινία τη γυρίσατε ψηφιακά. Είστε υπέρ της χρήσης
ψηφιακών µέσων;  Γιατί όχι; Και θα ήθελα να τονίσω την αδικία του νόµου -
θα τον αλλάξουνε νοµίζω τώρα- που υποχρεώνει τις ταινίες, για να πάνε στα
Κρατικά Βραβεία, να είναι γυρισµένες σε φιλµ. Η µεταφορά είναι ένα τερά-
στιο έξοδο: ∆ύσκολο να ανταποκριθεί κάποιος, ιδίως ένας πιτσιρικάς κινη-
µατογραφιστής. Εµένα µ΄αρέσει να δουλεύω στο φιλµ. Όµως το  βίντεο είναι
πιο φθηνό... Οι νέοι πρέπει να ξέρουν καλά να το ελέγχουν. Να µην κάνουν
αλόγιστη χρήση. Αλλιώς φτιάχνεις µόνο νεκρές φόρµες. Πέφτεις σε φλυα-
ρίες αφηγηµατικές, στη φόρµα, στο περιεχόµενο. Κινδυνεύεις να χαθείς.
Στον κινηµατογράφο όλη η ιστορία είναι πιο µυστική. Ο κόσµος είναι προση-
λωµένος. Οι νέοι ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την αναγκαιότητα
της προσήλωσης. Αν ο Τορνές ζούσε σήµερα και είχε αυτή την ευκολία, θα
έκανε θαύµατα. Το µέσο δε λείπει πια. ∆εν χρειάζονται πια εκατοµµύρια για
να κάνεις µια ταινία! Χρειάζεται µυαλό... καλλιέργεια... παιδεία... Έχεις κλά-
ψει ποτέ σου, έχεις χτυπηθεί, έχεις πονέσει; Αν όχι, κάνε κάτι άλλο!
-Εσείς γιατί κινηµατογραφείτε; Βλέπεις αλλιώς τον κόσµο... Σκηνοθέτης εί-
ναι ίσως µια δεύτερη ζωή. Όπου δεν φτιάχνεις, κατά ανάγκη, πράγµατα που
βολεύουν εσένα...

Μαρίνα Αγγελάκη

A lot of people remember the ERT (National Radiotelevision) television show "Lucias", which
was directed by Stavros Kaplanidis in 1989. Same goes for his prize-winning documentaries
"Stavros Tornes, the poor hunter of the south" and this year's "Play it again, Christos", dedi-
cated to directors Stavros Tornes and Christos Vakalopoulos respectively. We had the chance
to meet him in Drama, this time under his role as President of the Jury of the Digi2007. 
-What do you think of the Drama Festival? It's like a mirror that allows you to see what's
going on with the new blood. Where is it going, if it's going anywhere…I have really missed
watching good short films.
-What's it like watching from a judging viewpoint? It is hard to be a judge. And I am not
very sure if it's a good thing to have such awards. Especially for young kids. Money is sin. 
-What would be a better solution? In order to find the good ones and reward them, you
should first create an education bay. Then you should inject them with truth serum: "Come
here, son, you want to make movies? Well done! Why do you want to make movies?"…There
should be a weeding out process. 
-Which are the main attributes that a new filmmaker should possess? Culture! By that
I mean, a cultured mind, a look to the world and, especially for Greek cinema, a virtue: to be
flexible, so as to be able to deal with any adversity without losing track of his purpose. And
to watch films! You cannot make a film unless you have watched silent films, or the first
short films by Polanski. Or if you have not been initiated to creations like "Jimmy the Tiger"
by Pantelis Voulgaris or the films of Stavros Tornes.
-Your last film was shot digitally. Are you in favor of digital technology? Why not? And I
would like to point out how unfair the law is - it will be changed, I think - that all films that want
to participate in National Awards should be shot in cellulite. Having to transfer from one media
to another is a huge expense. It is very hard for someone to comply, especially for a young
filmmaker. Myself, I like working with cellulite. But video is much cheaper…Young filmmakers
should know how to control it, and not overuse it. Otherwise you are only creating dead forms.
You start babbling on with the narration or the content. You risk getting lost. In the cinema the
whole story is much more secretive. The crowd is very concentrated. The young ones may not
have realized the necessity of such concentration. If Tornes were alive today and had these
means available, he would perform miracles. The means are available now. You don't need
millions to make a film anymore! You need brains…culture…education…Have you ever cried,
ever been hit, ever been in pain? If not, then go do something else!
-Why are you a filmmaker? It gives you another way to look upon the world...Being a direc-
tor is like living a second life. Where you don't necessarily always make things that you like…

Marina Aggelaki

Σταύρος Καπλανίδης 
"Γιατί θέλεις να κάνεις σινεµά, παιδί µου;"

Stavros K
aplanidis

"W
hy do you w

ant to m
ake m

ovies, son?"
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Μπάµπης Καραλής
  The moonmaker

Όντας ζωγράφος προσπάθη-
σα να έχω µια περισσότερο
εικαστική µατιά. Η ταινία εί-
ναι η εικονογράφηση ενός
µύθου που έχει να κάνει µε
τη γέννηση του φεγγαριού. 

Babis Karalis
  The moonmaker

Since I am a painter I tried to
have a relevant perspective.
This film is an illustration of a
myth regarding the birth of
the moon. 

Άγγελος Αλετράς
  Silence

Έχω την εντύπωση πως το
τµήµα digi που εισάχθηκε φέ-
τος πρέπει να µην υποβαθµι-
στεί, αλλά να συνεχίσει να
υπάρχει, διότι το να αντλήσεις
πόρους για µια µικρού µήκους
ταινία είναι από δύσκολο έως
αδύνατον για έναν ανεξάρτητο
κινηµατογραφιστή. Πρέπει να
γίνει µια προσπάθεια προώ-
θησης, ακόµα και διανοµής
της µικρού µήκους ταινίας.

Aggelos Aletras
  Silence

I believe that the digi section
that was introduced this year
should not be downgraded,
but it should continue to exist,
because it is very difficult for an
independent filmmaker to find
resources in order to make a
short film. An effort should be
made to promote as well as to
distribute short films.

Γιώργος Γαλανόπουλος
  Materia

Η ταινία "Ματέρια" ασχολεί-
ται µε την παράλληλη ροή του
χρόνου σε διαφορετικές
πραγµατικότητες, όπου ο
ήρωας συναντά το υποσυνεί-
δητο του. Είναι η δεύτερη ται-
νία µικρού µήκους που γυρί-
ζουµε µε προσωπικά µας
έξοδα, µε αποκλειστικό κίνη-
τρο την αγάπη και το πάθος
για τον κινηµατογράφο.

Giorgos Galanopoulos
  Materia

The film "Materia" concerns
the parallel flow of time in d-
ifferent realities, where our
hero meets his unconscious.
It is the second short film we
make with our own money,
our only motivation being the
love and passion we feel for
the cinema. 

Γρηγόρης Ρέντης
  Μου ζήτησες να 

περιµένω
Αν και το ντοκιµαντέρ έχει
µεγαλύτερη παράδοση στον
ψηφιακό κινηµατογράφο,
εδώ επιχείρησα να προσεγγί-
σω το θέµα µε µυθοπλαστικό
τρόπο, προσπαθώντας να
βρω µια διαφορετική διέξοδο
στην προσέγγιση του αντικει-
µένου.   

Grigoris Rentis
  You asked me to wait

Even though documentaries
have great tradition in digital
cinema, I tried to have a
more fictional approach in
this film in an effort to find a
different perspective in ap-
proaching of the subject. 

∆ηµήτρης Παπαθανάσης
  Πυραµίδα

Το σενάριο γράφτηκε πέρσι
τέτοια εποχή και έχει να κά-
νει µε τη βία σε µια πατριαρ-
χική οικογένεια. Τα γυρίσµα-
τα έγιναν τον Μάρτιο σε ένα
Σαββατοκύριακο µετά από 2
µήνες πρόβας. Χάρηκα πολύ
που ήρθα στο Φεστιβάλ και
είναι η πρώτη φορά που
παίρνω µέρος. 

Dimitris Papathanasis
  Pyramid

The script was written at this
time last year and deals with
the subject of violence in a
patriarchal family. The
shootings were completed
during a single weekend in
March after 2 months of re-
hearsals. I am very happy to
participate for the first time
in the Festival. 

Πάρης Πατσουρίδης
  Black tie

Ζώντας στο σπίτι της διαφθο-
ράς, µε µόνη συντροφιά το
χρυσόψαρο αρ. 268, ένας µο-
ναχικός υπηρέτης αναζητά
διέξοδο σε προβλήµατα κάθε
αποτυχηµένου που είναι
ακόµη ζωντανός…

Paris Patsouridis
  Black tie

A lonely servant who lives in
a corrupted house, with
goldfish No 268 as his sole
mate, is in search of a solu-
tion to the problems encoun-
tered by every loser who is
still alive…

Γιάννης Γεωργίου
  After taste

Ο σύζυγος διασκεδάζει όταν
η σύζυγος λείπει σε ταξίδι.
Πόσο ειλικρινείς είναι µεταξύ
τους και πόσο απέναντι στους
εαυτούς τους;

Giannis Georgiou 
  After taste

The husband has fun when
the wife is on a trip. How sin-
cere are they with each other
and with themselves? 

Γιάννης Κορρές
  A love and blood

story in a cruel world
Με ευχαριστεί πάρα πολύ το
γεγονός ότι έχει αρχίσει από
φέτος το τµήµα του digi, γιατί
πιστεύω ότι µέσα από αυτό
µπορούν να προωθηθούν
πολλοί νέοι δηµιουργοί.

Gianis Korres
  A love and blood 

story in a cruel world
I an very glad that there is a
digi section this year, be-
cause I believe that it can
promote the work of young
filmmakers. 

Περικλής 
Καλαϊτζόπουλος
  Μουσική δωµατίου

Η ταινία ξεκίνησε ως µια ερ-
γασία για τη σχολή. Αφορµή
για τη στείλω προς τα έξω
ήταν η πρόταση ενός καθηγη-
τή µου, και τελικά έφτασε εδώ
που έφτασε. Τέτοιου είδους
φεστιβάλ είναι πολύ σηµαντι-
κά για την προώθηση των µι-
κρού µήκους παραγωγών. 

Periclis Kalaitzopoulos
  Chamber music

This film started as a school
essay. A professor of mine
urged me to show it to bigger
audiences and it finally end-
ed up here. Festivals of this
kind are very important for
the promotion of short film
productions. 

Ορφέας Περετζής
  Small talk

Είναι µια ροµαντική κοµεντί
που πραγµατεύεται τις αν-
θρώπινες σχέσεις. Η κοπέλα
- κεντρικός χαρακτήρας είναι
αποµονωµένη και δυσκολεύ-
εται  να επικοινωνήσει µε
τους άλλους, παρόλο που ζει
σε µια µεγάλη πόλη, γι' αυτό
και βρίσκει διέξοδο στην τη-
λεφωνική "κουβεντούλα".

Orfeas Peretzis
  Small talk

It is a romantic comedy that
deals with human relation-
ships. The girl - the main
character -feels isolated and
finds it difficult to communi-
cate with other people, even
though she lives in a big city,
and that is why she turns to
phone "chats".

Φώτης Σκουρλέτης
  Βεντέτα

Το θύµα και ο κυνηγός. Ένα
ζήτηµα τιµής. Το συµβόλαιο
θανάτου παραµένει ανοιχτό…

Fotis Skourletis
  Vendetta

The victim and the hunter. A
question of honor. A death
contract is still open….

Έχουν συνηθίσει 
να µιλούν µε τη
γλώσσα του
σινεµά.  Αυτή 
την εβδοµάδα, οι
σκηνοθέτες του
Φεστιβάλ µας βάζουν
και… Υπότιτλους!

They are used to 
speaking with the 
language of the 
cinema. This week 
the directors of the
Festival are 
offering… 
Subtitles!

Eπιµέλεια: 
Αλέξανδρος
Μιλκίδης, 
Μαριάννα Ράντου
Editorship: 
Alexandros Milkidis,
Marianna Randou

pressroom
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Γιώργος Ναλπαντίδης
  Diary of a madman

Εύχοµαι να πάει καλά και το φετινό
Φεστιβάλ, µιας και είναι ο µόνος θεσµός
που δίνει την ευκαιρία στη µικρού µήκους
ταινία να προβληθεί σ' ένα σοβαρό
περιβάλλον. 

Giorgos Nalpantidis
  Diary of a madman

I wish great success to the Festival, since
it is the only institution that seriously pro-
motes short films

Γιάννης Γαϊτανίδης 
  Transit

Μια ιστορία για την επιβίωση.

Giannis Gaitanidis
  Transit

A story about survival.

Βασίλης και Τάσος Γουδέλης
  Ο δολοφόνος της λεωφόρου

Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε τη
συµµετοχή µας στο Φεστιβάλ και το
κλουβί µε τις τρελές έρχεται πάνω να τα
σπάσει.

Vasilis and Tasos Goudelis
  The highway killer

We are very pleased to participate in the
Festival and the "birdcage" is coming
here to destroy everything. 

Φίλιππος Μπουραΐµης
  Παντοµίµα

Η ιδέα της ταινίας ξεκίνησε την εποχή που
έκανα κι εγώ παντοµίµα, έζησα τη ζωή
αυτών των ανθρώπων και ήθελα να δείξω
προς τα έξω πως αυτό το τόσο
επικοινωνιακό επάγγελµα είναι εντέλει
τόσο µοναχικό.

Philippos Bouraimis
  The mime

The idea to make this film came to me at
the time that I was doing pantomime. I
personally lived the lives of those people
and I wanted to show how this commu-
nicative profession can be so lonely.

Ανθή Νταουντάκη
  Εν θερµώ

∆ύο άγνωστοι µεταξύ τους ήρωες στην
ίδια πόλη µια µέρα του Αυγούστου και η
ασφυξία της ρουτίνας που οδηγεί σε µια
κωµικοτραγική καταδίωξη για ασήµαντη
αφορµή.

Anthi Daountani
  Sunny Day

Two strangers in the same town in Au-
gust, and the suffocating routine leads to
a tragicomic pursuit for a meaningless
reason. 
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Έχουν συνηθίσει να
µιλούν µε τη γλώσσα
του σινεµά.  Αυτή 
την εβδοµάδα, οι
σκηνοθέτες του
Φεστιβάλ µας βάζουν
και… Υπότιτλους!

They are used to 
speaking with the 
language of the 
cinema. This week 
the directors of the
Festival are 
offering… Subtitles!

Eπιµέλεια: 
Αλέξανδρος Μιλκίδης,
Μαριάννα Ράντου
Editorship: 
Alexandros Milkidis,
Marianna Randou

Χριστίνα Κατσιαδάκη
  Το βήµα της µούσας

Ο Μίλτος είναι ένας νεαρός µουσικός που
ζει σε ένα ηµιυπόγειο διαµέρισµα. Η
έµπνευσή του προέρχεται από µια κοπέλα
που περνάει κάθε µέρα έξω από το
παράθυρό του. ∆εν την έχει δει ποτέ, όµως
γράφει ένα µουσικό κοµµάτι εµπνευσµένο
από τα βήµατά της. Θα τολµήσει ποτέ να
βγει και να τη γνωρίσει από κοντά;

Christina Katsiadaki
  Marching muse

Miltos is a young musician that lives in a
semi-basement apartment. His inspira-
tion is a girl that he sees every day pass-
ing outside his window. He has never
seen her face, but he writes a musical
piece which is inspired by her steps. Will
he ever dare go outside and meet her?
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Χρόνης Θεοχάρης
  Στον κήπο

Η ταινία είναι ένα κινηµατογραφικό
παιχνίδι γύρω από τις αγωνίες µας για τη
ζωή και τη σύγκρουσή τους µε την
πραγµατικότητα, "επίτηδες" ανοιχτή σε
ερµηνείες. Ως εκ τούτου περιµένω κι εγώ
µε αγωνία τη συνάντησή της µε το κοινό.

Chronis Theocharis
  In the garden

This film is a cinematic game that deals
with our anxieties about life and their
conflict with reality? it is "purposely"
open to various interpretations. There-
fore I am also anxious about the en-
counter of my film with the public.  

∆ηµήτρης Εµµανουηλίδης
  Ώµος προς ενοικίαση

Ο "ώµος προς ενοικίαση" είναι µια ταινία
επιστηµονικής φαντασίας, δύσκολη ως
παραγωγή, που δε θα είχε γίνει χωρίς το
ταλέντο και την προσπάθεια πολλών
ανθρώπων. Τους ευγνωµονώ.

Dimitris Emmanouilidis
  Shoulder for hire

The film "shoulder for hire" is a science
fiction film. It was a difficult film to pro-
duce and we succeeded thanks to the
talent and the effort of many people. I am
very grateful to them. 

Μαριτίνα Πάσσαρη
  Πρώτη φορά

Ελπίζω να µη βρέχει και να µπορέσει ο
κόσµος να δει τις ταινίες και να πάει πολύ
καλά το Φεστιβάλ.

Maritina Passari
  First  Love

I hope it will not rain and that people will
go and see the films, and that the Festival
will be successful. 

∆ηµήτρης Αποστόλου
  Στη σκιά

Είµαι πολύ ευτυχής που συµµετέχω στο
Φεστιβάλ. Η ταινία έγινε µε πολλή αγάπη
και αφοσίωση από φίλους και γνωστούς.
Άλλωστε µιας και χρήµατα δεν υπάρχουν,
αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να
γυρίζονται ταινίες σήµερα.

Dimitris Apostolou
  In the shadows

I am very happy to participate in the Fes-
tival. This film was made with a lot of love
and dedication by friends and acquain-
tances. Since money is scarce, this is the
only way to make films nowadays. 

Βανέσσα Ζουγανέλη
  Τζίνα Ντοστογιέφκι

Η ταινία έχει γυριστεί σε σινεµασκόπ και
είναι η πρώτη ελληνική παραγωγή που
χρησιµοποιεί το digital intermediate. Είναι
βασισµένη σε αληθινή ιστορία που µου
διηγήθηκε ένας πρώην φαροφύλακας…

Vanessa Zouganeli
  Gina Dostoyevsky 

This film has been made in cinemascope
and is the first Greek production that uses
digital technology. It is based on a true sto-
ry that a lighthouse keeper once told me….

Κωνσταντίνος Πιλάβιος
  Τι είναι αυτό;

Πατέρας και γιος κάθονται σε ένα
παγκάκι στο σπίτι. Ξαφνικά, απέναντί τους
κάθεται ένα σπουργίτι…

Konstantinos Pilavios
  What is that?

A father and his son are sitting on a
bench at home. Suddenly, a sparrow sits
in front of them…

Χάρης Σταθόπουλος
  Ισόγειο

Είναι η δεύτερη φορά που συµµετέχω στο
Φεστιβάλ και είµαι πολύ χαρούµενος που
ξαναβρίσκοµαι εδώ. Είχα πολύ ωραία
εµπειρία την άλλη φορά και ελπίζω αυτή
τη φορά να είναι ακόµα καλύτερα.

Haris Stathopoulos
  Ground floor

It is my second participation in the Festi-
val and I am very happy to be back. It was
a very nice experience and I hope this
year it will be even greater. 



“Magical and dreamy nights”: These lyrics from Vasilis Tsitsanis are
most suitable for the events that are taking place in Drama. Those who

have visited this city and who have experienced the atmosphere and the
endless discussions between participants, critics and spectators over the
films can assure you that the hours after midnight are priceless…

Earlier, the films were being screen one after another, the images
would charm or repulse the viewers, the movie theaters would be
filled to capacity for the late-night screenings, the "Ydrama" was filled
with people gulping down coffee and beer in the same way that a race

car would gulp down the miles.  And the competing directors are flock-
ing to the motto "Short-filmers from all over the world, get together",

which successfully paraphrases a communist motto in order to transform it
to a creative manifesto behind the camera! You see, there is always strength in

union, say the people who constantly strive for the future of short films. Kyriakos
Xatzimichailidis with the film "Big Bang", which we presented in a previous issue, and

Giannis Fragoulis, the president of "short", who by default is fighting for the promotion of
the cinematic short story (if we arbitrarily consider that feature films are something like a nov-

el…), are two of the faces that are here every year, dedicated to defending the rights and sup-
porting the freedom of liberty of the short film directors. So what is in store for "direct intervention"

by "short" for this coming period?
The first action is the creation of a website (www.shortfilms.gr) which will be active very soon. In this
website one can find the curriculum vitae of short film directors, summaries, generics, awards and
possibly criticism for short films made by these directors. There will also be news of the Union and re-
ports about the international Festivals where directors can take their movies to. All this material will be
in Greek and in English. For the Greek film catalog substantial help will be provided by t-short of Kiri-
akos Xatzimichailidis. The second action is the digital screening of short films in movie theaters, film
clubs, cultural unions and clubs throughout the year, with the presence of the directors, in order to
bring the film-loving public closer to the short films and their directors. Finally, it will organize events
abroad, starting with Iran, where Greek and Iranian short films will be screened. This event will also
move to Greece. This is a pilot event, and if it is successful, it will continue to other countries, starting
from the Balkans. What else can we say, except that we are fully behind any effort such as this. Fur-
thermore, if you would like more information about movie screenings, or you would like to place your
data on the website, please contact Kostas Stamatopoulos (phone number 6946302275) and Giannis
Frangoulis (phone number 6974123481, email: cine@otenet.gr)...They know!

Dimosthenis Xifilinos

shortmanifesto

MUNICIPAL ENTERPRISE 
DRAMA SHORT FILM 

FESTIVAL

MINISTRY OF CULTURE

MUNICIPALITY OF DRAMA subtitles
DAILY NEWSPAPER OF THE 30TH GREEK AND 13TH INTERNATIONAL DRAMA SHORT FILM FESTIVAL

ISSUE NUMBER 05 / FRIDAY 21 SEPTEMBER 2007



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


