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Πριν πέσει η αυλαία
Έχουµε φτάσει αισίως στην έκτη µέρα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους ∆ράµας και πλησιάζουµε πια στο µεγάλο φινάλε της εκδή-
λωσης, που γιορτάζει µε λαµπρότητα τα τριακοστά γενέθλιά της. Η αί-
θουσα "Ολύµπια" θα φιλοξενήσει, όπως και το ∆ηµοτικό Ωδείο, και
σήµερα τους διαγωνιζόµενους (και µη) σκηνοθέτες, τους κριτικούς
κινηµατογράφου που βρίσκονται εδώ, τους παραγωγούς, σεναριο-
γράφους, τεχνικούς του σινεµά, αλλά και τους θεατές, που µε την συ-
νεπή παρουσία τους φανερώνουν ότι αυτές οι µικρής διάρκειας ταινί-
ες απευθύνονται σε κοινό, και µάλιστα όχι περιορισµένο. Αύριο θα
είναι η ώρα των βραβείων, κάποιοι θα πανηγυρίσουν, κάποιοι άλλοι
θα στενοχωρηθούν, όµως σηµασία έχει πάντα και το ταξίδι, η διαδρο-
µή προς τον στόχο. Σηµασία έχει δηλαδή ότι όλοι εσείς που συµµε-
τείχατε σ' αυτό το Φεστιβάλ εκθέσατε τις ιδέες σας, αλλά και ήρθατε
σε επαφή µε τον κόσµο, είδατε αντιδράσεις του (θετικές ή αρνητικές).
Όλα τα άλλα, ακόµα και τα βραβεία, είναι δευτερεύοντα µπροστά σ'
ετούτη την υπέροχη διαδικασία...
Μετά το µάθηµα του Λοπουσάνσκι, για το πώς από την πρώτη απλή
σκέψη, περνά κανείς σταδιακά στην υλοποίηση ενός σεναρίου και
µιας ταινίας, αύριο το πρωί οι πιο απαιτητικοί από σας θα έχουν την
ευκαιρία να ακούσουν την κριτική αποτίµηση των όσων είδαµε όλο
αυτό το διάστηµα στη ∆ράµα, από δυο ανθρώπους που έχουν και την
ικανότητα και την εµπειρία να αποτυπώνουν απόλυτα συγκροτηµένα
το τι συνέβη φέτος κινηµατογραφικά στην τριακοστή δραµινή γιορτή
των εικόνων. Η Όλγα Μάρκοβα από τη Βουλγαρία και ο ∆ηµήτρης
Χαρίτος από την Ελλάδα είναι συνεπείς διαχρονικά κριτικοί κινηµα-
τογράφου, που θα βρίσκονται αύριο στις 12:00 το µεσηµέρι στο Αί-
θριο των γραφείων του Φεστιβάλ για να σας δώσουν τη συνολική ει-
κόνα όσον αφορά στην ποιότητα και το περιεχόµενο των φιλµ.
Αυτοί είναι και οι πιο κατάλληλοι για να αναλύσουν το εάν κάποια χα-
ρακτηριστικά που πιο εύκολα εντοπίζονται στις µικρού µήκους δη-
µιουργίες, όπως είναι ο πειραµατισµός, και η αστείρευτη ευρηµατι-
κότητα πέρα από την τετριµµένη αφήγηση υπάρχουν σε ικανές ποσό-
τητες, όπως επίσης και αν διαφάνηκαν νέα ταλέντα, παιδιά στα οποία
θα µπορούσε να ελπίσει κανείς βάσιµα για το µέλλον του ελληνικού,
ευρωπαϊκού ή και παγκόσµιου κινηµατογράφου. Σε δυο µήνες, ένα
άλλο Φεστιβάλ, επίσης τόσο εθνικό όσο και ∆ιεθνές, που διεξάγεται
στη Θεσσαλονίκη, θα προκαλέσει νέα συζήτηση: για την µεγάλου µή-
κους ταινία πια. Οι περισσότεροι θα είµαστε και εκεί, για να δούµε και
πάλι τις εξελίξεις στην καλλιτεχνική έκφραση εντός, εκτός και... επί
τα αυτά. Για την ώρα ας χαρούµε τα ύστερα πλάνα της ∆ράµας κι ας
αρχίσουµε µεταξύ µας τα στοιχήµατα για το ποιοι θα πάρουν τις δια-
κρίσεις. Κρίµα που δεν υπάρχει "Πάµε στοίχηµα" και γι' αυτό!

∆ηµοσθένης Ξιφιλίνος
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5η πενταετία: 1998 - 2002
Στο 21ο φεστιβάλ, το 1998, το πρώτο βραβείο ταινίας µυθοπλασίας κέρδισε το φιλµ του
∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου "Ύψωµα 33". Ένα µικρό στρατιωτικό φυλάκιο στα παράκτια
ακριτικού νησιού του Αιγαίου. Αποστολή του, η επιτήρηση της περιοχής και η συλλογή
πληροφοριών για τον εχθρό. Μια έφοδος, ένας δόκιµος που φοβάται τιµωρία και θέλει
να ξεσπάσει, ένας "νέος" απογοητευµένος από τον χωρισµό του, µια απόπειρα αυτοκτο-
νίας και µια… βοσκοπούλα, όλα µπλέκουν και συνδυάζονται στα 40 λεπτά της ταινίας… 
Ο ∆ηµήτρης Κουτσιαµπασάκος γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε σκηνοθεσία κινηµα-
τογράφου και τηλεόρασης στο Πανρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου της
Μόσχας (VGIK). Ταινίες του έχουν διακριθεί σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ. Το 2006
σκηνοθέτησε την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του, "Ο γιος του φύλακα". Και φέτος
είναι µέλος της κριτικής επιτροπής του διεθνούς τµήµατος εδώ στη ∆ράµα. 
Στο 22ο φεστιβάλ, το 1999, το πρώτο βραβείο ταινίας µυθοπλασίας κέρδισε η ταινία
του Στρατή Βουγιούκα "Ένα βήµα ακόµα". Εκείνη τη χρονιά, το 2ο βραβείο είχε κερ-
δίσει ο "Αµερικάνος" του Χρήστου ∆ήµα, µια από τις καλύτερες ταινίες που βραβεύ-
τηκαν ποτέ στο συγκεκριµένο φεστιβάλ…
Στο 23ο φεστιβάλ, το 2000, το πρώτο βραβείο ταινίας µυθοπλασίας κέρδισε η ταινία
του Βασίλη Λουλέ "Ένας λαµπερός ήλιος".
Η Νατάσα ανοίγει το παράθυρό της για να ζεστάνει το καθαρό της πρόσωπο στο λα-
µπερό ήλιο. Η Νατάσα είναι µετανάστρια από τη Ρωσία. Ζει στην Ελλάδα, καθαρίζει
σκάλες, στέλνει χρήµατα στους δικούς της και µαθαίνει ελληνικά. Από το κρύο της
πατρίδας της βιώνει τη µετάβαση στη ζέστη της ξένης χώρας, από την αθωότητα της
αληθινής αγάπης που έµεινε πίσω για πάντα, στην αγοραπωλησία του έρωτα…
Ο Βασίλης Λουλές γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος µηχανικός στο
ΕΜΠ και κινηµατογράφο στη Σχολή Χατζίκου. Εργάστηκε στο Κινηµατογραφικό Αρ-
χείο του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ταξινόµηση παλαιών κινηµατογραφικών επι-
καίρων. Οι µικρού µήκους ταινίες µυθοπλασίας που σκηνοθέτησε τιµήθηκαν µε
βραβεία στην Ελλάδα, προβλήθηκαν σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού και συµπε-
ριλήφθηκαν σε ελληνικά και διεθνή αφιερώµατα.
Στο 24ο φεστιβάλ, του 2001, το πρώτο βραβείο ταινίας µυθοπλασίας κέρδισε η ταινία
του Παναγιώτη Φαφούτη "Ο Γκόγκος".
Αργύρης: Τι είν' αυτά; Βασιλική: Τραπεζοµάντιλα... Αργύρης: Πώς, ρε Βασιλική; Βασιλική:
Ο Γκόγκος! Βερεσέ ο Γκόγκος! Αργύρης: Να ξεµπερδέψεις µόνη σου µε τον Γκόγκο...
Ο Παναγιώτης Φαφούτης γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Νοµικά και Σκηνοθεσία.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα για τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση. Το 2005 γύ-
ρισε την µικρού µήκους ταινία "Τα σαλιγκάρια της Λουλούς", ενώ η σπουδαστική του
ταινία ήταν το "Η ζωή είναι βραχεία" (1999). 
Στο 25ο φεστιβάλ, του 2002, το πρώτο βραβείο ταινίας µυθοπλασίας κέρδισε η ταινία
του Θανάση Νάσκαρη "Προς τη νίκη".
Ο Αντρέας προσπαθεί απεγνωσµένα να φτάσει στο σπίτι της καλής του, την οποία
έχει στήσει για το δείπνο. Στο δρόµο, όµως, ένας… ιπτάµενος δίσκος θα του σβήσει
τη µηχανή του αυτοκινήτου. Η συνεννόηση µε τους δύο εξωγήινους αποδεικνύεται
δύσκολη. Κι άντε να πείσει µετά την καλή του ότι τον… απήγαγαν εξωγήινοι… 
Στο επόµενο φύλλο θα ασχοληθούµε µε την τελευταία πενταετία.

Θόδωρος Γιαχουστίδης
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Σηµείωση: για το παραπάνω κείµενο χρησιµοποιήθη-
καν ως πηγές το βιβλίο "Λεξικό ελληνικών ταινιών µι-
κρού µήκους" της Αλίντας ∆ηµητρίου και τα site
www.dramafilmfestival.gr www.filmfestival.gr
www.gfc.gr και www.shortfilm.gr
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5th fiver year period: 1998 - 2002
At the 21st Festival, in 1998, the First Prize for fiction film went to
Dimitris Koutsiabasakos for his film "Rise 33".
A small military guardhouse on the coastline of a remote Aegean
island. The mission was to watch over the area and to collect in-
formation about the enemy. A test drill, an officer who fears pun-
ishment and wants to blow some steam, a "tenderfoot" who is di-
sappointed from his breakup with his girlfriend, an attempted
suicide and a…shepherdess, all get tangled up and connect with
each other in the 40 minutes of this film…
Dimitris Koutsiabasakos was born in 1967. He studied Film
and Television Direction at the Panrussian National Film In-
stitute of Moscow (VGIK). His films have received awards in
Greek and international festivals. In 2006 he directed his first
feature film, entitled "The guard's son". This year, he is a mem-
ber of the Jury of the International Section here in Drama. 
At the 22nd Festival, in 1999, the First Prize for fiction film
went to Stratis Vougioukas for his film "One more step". That
year, the Second Prize went to Christos Dimas for his film
"The American", one of the best films to ever receive an
award at this Festival. 
At the 23rd Festival, in 2000, the First Prize for fiction film went to
Vassilis Loules for his film "A bright sun".
Natasha opens her window to warm her clean face under
the bright sun. Natasha is an immigrant from Russia. She
lives in Greece, cleaning staircases, sending back money to
her folks and learning how to speak Greek. She is experien-
cing the transition from the cold weather of her country to
the warmth of a foreign country, from the innocence of true
love that was left behind forever, to the buying and selling of
prostitution…

Vassilis Loules was born in Trikala. He studied Electrical Engi-
neering at the National Metsoveion Polytechnic School of
Athens, and Cinema studies at the Chatzikos Film School. He
worked at the Film Archives of the Foreign Ministry, in organi-
zing old film news. The short fiction films that he directed re-
ceived awards in Greece, were screened in many international
festivals and were included in Greek and international events. 
At the 24th festival, in 2001, the First Prize for fiction film went
to Panagiotis Fafoutis for his film "Gogos".
Argiris: What are these? Vassiliki: Table covers…Argiris: How,
my dear Vassiliki? Vassiliki: It was Gogos! Credit by Gogos! Argi-
ris: You clean out your mess with Gogos on your own…
Panagiotis Fafoutis was born in Patra. He studied Law and Di-
rection. He lives and works in Athens, for the cinema and te-
levision. In 2005 he filmed the short film "The snails of Lulu",
while his student film was "Life is short" (1999). 
At the 25th festival, in 2002, the First Prize for fiction film went
to Thanasis Naskaris for his film "To victory".
Andreas is desperately trying to get to his girlfriend's
house, since he is late for their dinner appointment.
However, on his way a…flying saucer turned off his car
engine. Communicating with the two aliens proved to be
difficult. And then he would have to convince his girlfriend
that he was…abducted by aliens…
In the next issue we will look into the last five years of the Festival

Thodoros Giachoustidis

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

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

Ποια είναι η σχέση της ζωγραφικής µε τον κινηµα-
τογράφο; 
Ο κινηµατογράφος είναι µια συνέχεια της ζωγραφικής.
Γι' αυτό καµιά φορά τσαντίζοµαι όταν λένε, εικαστικός
κινηµατογράφος, µη εικαστικός κινηµατογράφος. Είναι
εικαστικός ο κινηµατογράφος, ούτως ή άλλως.
-Θεωρείτε τον εαυτό σας περισσότερο ζωγράφο ή
κινηµατογραφιστή;
Νοµίζω ότι είναι το ίδιο. ∆εν µπορώ να το ξεχωρίσω.
-Πώς βλέπετε τον ελληνικό κινηµατογράφο σήµερα; 
Όλη η ιστορία είναι ότι κάπου-κάπου εµφανίζεται µια
ταινία διαµάντι κι όλοι χαιρόµαστε.
-Τις ταινίες µικρού µήκους;
Οι ταινίες µικρού µήκους είναι πιο ελπιδοφόρες. Πρώ-
τον γιατί συναντάς πιο συχνά διαµαντάκια και δεύτερον,
ο µικροµηκάς, κάνοντας µια καλή ταινία, δεν είναι δύ-
σκολο να κάνει και µια δεύτερη, µια τρίτη, εφόσον έχει
ταλέντο. Κι αν καταλάβει την αξία της µικρού µήκους,
µπορεί να κάνει τη διαδροµή του εκεί, παράλληλα µε
ότι άλλο κάνει. 
-Ποια είναι η πραγµατική αξία της, κατά τη γνώµη σας;
Μπορείς να αφηγηθείς, σε περιορισµένο διάστηµα,
απόλυτα ελεύθερα και ανεξάρτητα οικονοµικά. Να
βρεις είκοσι και τριάντα χιλιάδες ευρώ τα βρίσκεις, να
βρεις µισό εκατοµµύριο ευρώ δεν το βρίσκεις. Κι αν το
βρεις, θα έχεις την υποχρέωση να είσαι ανταποδοτικός. 
-Τι πιστεύετε για την  ψηφιακή τεχνολογία;
Είναι το µέλλον. Η απόλυτη ελευθερία που δίνει το βί-
ντεο είναι το µεγαλύτερο όπλο των µικροµηκάδων αυτή
τη στιγµή.
-Κι ο κίνδυνος της ευκολίας;
Είναι σαν κάποιος να µου πει ότι από δω και πέρα µπορείς
να 'χεις τα καλύτερα χρώµατα τσάµπα. Ρέµπραντ χρώµατα!
Θα µε εµποδίσουν τα τσάµπα χρώµατα να 'µαι καλός ζω-
γράφος; Αν είµαι καλός ζωγράφος, είµαι καλός ζωγράφος. 
-Ποια ελαττώµατα εντοπίζετε στους σηµερινούς κι-
νηµατογραφιστές;
Οι Έλληνες κινηµατογραφιστές κολλάνε σε µια ιδέα
που έχουνε στο µυαλό τους και ψάχνουν µετά πώς η
πραγµατικότητα, ο φακός δηλαδή, θα ανταποκριθεί
σ΄αυτή τους την ιδέα. Ενώ ο κινηµατογράφος είναι

ακριβώς το ανάποδο. Όπως λέει ο Ταρκόφσκι, ο κινη-
µατογράφος είναι σαν µια ολόκληρη ζωή, ένα ευθύ-
γραµµο νήµα απ' το οποίο διαλέγεις τα κοµµάτια που
σου συνθέτουν την ιστορία. Το 90% των ταινιών γενικά,
όχι µόνο µικρού µήκους, είναι ιδέες διάχυτες που δεν
έχουν σενάριο. 
-∆ιδάσκεται ο κινηµατογράφος;
Ναι. Όλες οι τέχνες διδάσκονται. ∆εν είµαι υπέρ της
άποψης ότι η τέχνη δεν διδάσκεται. Σήµερα ο νέος έχει
όλα τα άλλα δεδοµένα εκτός την άποψη µέσα από µια,
στοιχειοθετηµένη µε επιστηµονικό τρόπο, οργανωµένη
παιδεία. Και, εντέλει, µπορείς να προσφέρεις το τίποτα
και να απαιτείς απ' τα παιδιά να σου κάνουν ένα διαµά-
ντι; Είναι λάθος. Είναι κακό.
-Τι γνώµη έχετε για τα βραβεία;
Εγώ είµαι εναντίον των βραβείων γενικά. Η συµµετοχή
ήδη είναι ένα βραβείο, όταν η επιλογή γίνεται µε αυστη-
ρά κριτήρια. Στα φεστιβάλ, ειδικά τα µικρού µήκους -
χωρίς να θέλω να κρίνω τη ∆ράµα- νοµίζω θα έπρεπε
να προβάλλεται ένα πανόραµα των άξιων ταινιών χωρίς
βραβεία. Αυτό θα ήταν για µένα µια γιορτή για το σινε-
µά. Και για τα παιδιά. Γιατί αν δεν είχαν την προσδοκία
του βραβείου, θα µιλούσαν µεταξύ τους. Θα χαίρονταν
πραγµατικά. Καταλαβαίνετε τι χάνουνε; Μια ευκαιρία
συναλλαγής...
-Όµως την Κυριακή θα δώσετε, σε έναν και µόνο µι-
κροµηκά, το 1ο βραβείο Μυθοπλασίας...
Κοιτάξτε, υπάρχει το χριστιανικό: µην κρίνεις για να µην
κριθείς. Χριστιανός δεν είµαι. Ξέρω τους κανόνες του
παιχνιδιού. Έχω κριθεί και έχω κρίνει. Είναι πολύ
άσχηµο να βρεθείς στη θέση να κρίνεις, σε ένα περιορι-
σµένο σινάφι ανθρώπων, την ώρα που είσαι κι εσύ κα-
τασκευαστής. Μπαίνεις σε µια, άλλου τύπου, συναλλα-
γή που δεν είναι καλό πράγµα. 
-∆εν υπάρχει άλλος τρόπος;
Πρέπει κάθε φορά που κρίνεις να αρθείς από αυτό το
επίπεδο και να γίνεις ένας αντικειµενικός θεατής. Είναι
δύσκολο, αλλά είναι προϋπόθεση. Κι εν τέλει, εφόσον
υπάρχει το βραβείο, γιατί να το δώσει ένας άλλος κι όχι
εγώ; Μου δίνεται κι η ευκαιρία να πω δηµόσια, εκείνη
την ώρα, ότι είµαι εναντίον των βραβείων.

Από τους πιο γνωστούς
Έλληνες ζωγράφους,
σκηνοθέτης και
καθηγητής στο τµήµα
Εικαστικών της Σχολής
Καλών Τεχνών του ΑΠΘ,
ο Κυριάκος Κατζουράκης,
προσκλήθηκε φέτος να
βάλει τις πινελιές του και
στο Φεστιβάλ της ∆ράµας,
από τη θέση του
Προέδρου της ελληνικής
κριτικής επιτροπής. 
Η σχέση του µε τον
κινηµατογράφο µετράει
τέσσερις δεκαετίες...

Συνέντευξη στη Μαρίνα Αγγελάκη

Κυριάκος Κατζουράκης
Παρατηρώντας, αξιολογώντας, κρίνοντας...

Η απόλυτη ελευθερία που δίνει το βίντεο είναι το µεγαλύτερο όπλο των   
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Kyriakos Katzourakis
Οbserving, valuating, judging...
Interview to Marina Aggelaki

Kyriakos Katzourakis, one of the most famous Greek painters, a director and a
Professor at the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki,
was invited to enrich this year's Drama Festival as the President of the Greek
Jury. His connection to the cinema has started four decades ago.

-What is the connection between painting and cinema?
The cinema is an extension of painting. That is why I get mad sometimes when
they distinguish between art cinema and non-art cinema. Cinema is art, one
way or another. 
-Do you consider yourself more of a painter or a filmmaker?
I think it's the same. I can't make the distinction. 
-In your opinion, what is the state of Greek cinema today? 
The whole story is that every once in a while a real gem is made, and then we
are all happy. 
-What about short films?
Short films hold more promise. First, because you happen upon little gems much
more often and second because you are more likely to see successful follow-ups
to good short films, if the filmmaker has talent. And if he realizes the value of short
films, he can concentrate on these, concurrently with any other endeavors. 
-In your opinion, what is the actual value of short films?
You can tell a story in a short time period, totally freely and financially indepen-
dent. While it may be possible to come up with twenty or thirty thousand euros, it
is nigh impossible to come up with half a million euros. And if you are able to find
such an amount, you will probably have to reciprocate. 
-What do you think about digital technology?
It is the future. The absolute freedom provided by video currently constitutes the
biggest weapon in the arsenal of the short-filmers. 
-What about the risk of complacency?
It's like somebody telling me that from now on I could have the best colors for
free. Rembrandt colors! Would free colors prevent me from being a good pai-
nter? If I am a good painter, I am a good painter. 
-What faults do you see in today's filmmakers?
Greek filmmakers get stuck to an idea that they have thought up and then start
looking how reality, i.e. the lens, will adjust to this idea. While the cinema is the
exact opposite of that. As Tarkovsky says, the cinema is like a full life, a straight
cord out of which you collect the pieces that add up to your story. More than 90%
of the films in general, not just short films, are diffuse ideas with no script. 
-Can you teach filmmaking?
Yes. All arts can be taught. I am not of the opinion that art cannot be taught. Today
young people have everything available to them, except for a viewpoint that is
presented through a scientific and organized education. And finally, could you of-
fer nothing and demand from you children to make a gem? It is wrong. It is bad. 
-What do you think of the awards?
I am generally against awards. The participation is already an award, when the
selection process is made with strict terms. In festivals, especially short film fe-
stivals - and I am not trying to pass criticism on the Drama Festival - I believe
that a collection of the best films should be screened without any awards. For
me, that would be an actual celebration of the cinema. For the children as well.
Because they would be talking to each other if the pressure of the awards did
not exist. They would really be happy. Do you realize what they are missing? A
chance to communicate…
-But on Sunday you are going to give the First Prize for Fiction Film to just one
short-filmer... 
Look, there is a Christian saying: don't judge, so you will not be judged. I am not
a Christian. I know the rules of the game. I have been judged and I have judged.
It is very bad to be in a position to judge, in a limited group of people, while at the
same time you are a maker yourself. You are entering in a different type of tran-
saction, which is a bad thing. 
-Is there no other way?
Every time that you have to judge, you have to rise above that pedestal and beco-
me an objective viewer. It is hard, but it is a prerequisite. And finally, since the
award is there to be given, why should anyone else give it away and not me? I al-
so get a chance to publicly state, at that time, that I oppose the concept of awards. µικροµηκάδων αυτή τη στιγµή.
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Μιχάλης Κωνσταντάτος
  ∆ύο φορές τώρα

∆ύο ζευγάρια την ίδια χρονική στιγµή.
Το σύνθετο των ερωτικών σχέσεων
ωθεί σε διαντιδράσεις πολλαπλών ερ-
µηνειών.

Michalis Konstantatos
  Two times now    

Two couples at the same moment in ti-
me. The complexity of human relations
leads to interactions with many inter-
pretations.

Μίνως Νικολακάκης
  Μαριονέτα

Η ταινία έχει αρκετά φανταστικά στοι-
χεία, αν και έχει και κάποια ρεαλιστικά
εµβόλιµα πλάνα, τα οποία δικαιολο-
γούν το τέλος της. Θέλαµε να φτιάξου-
µε έναν κόσµο παραµυθένιo, γι' αυτό
και τα σκηνικά στήθηκαν εξαρχής, χω-
ρίς να χρησιµοποιηθούν ψηφιακά εφέ.

Minos Nikolakakis
  Marionette 

The movie has many fantastic ele-
ments, although there are some reali-
stic shots, which can explain the en-
ding. We wanted to create a fairy tale
world, which is why the set was crea-
ted from the beginning, without the use
of digital effects. 

Γιάννης Κατσάµπουλας
  Το πέρασµα

Είναι µια ταινία χωρίς διαλόγους, σε µια
προσπάθεια να γίνει ένα αµιγές σινεµά,
στο οποίο θα µιλούν οι εικόνες, οι κατα-
στάσεις και οι ατµόσφαιρες.

Giannis Katsaboulas 
  The passage

This is a film without dialogs, in an ef-
fort to create pure cinema, where the
images, the situations and the
atmosphere do the talking.     

Αχιλλέας Κυριακίδης
  Εσωτερικό, νύχτα

Τρεις ιστορίες σε 17 λεπτά; Οι ήρωές
µου προσπαθούν να κλέψουν για δι-
κούς τους λόγους ο καθένας κι εγώ
κλέβω χρόνο απ' τη ζωή τους.

Achilleas Kiriakidis
  Interior, night   

Three stories in 17 minutes. My heroes
are trying to steal, each for his own re-
asons, and I am stealing time out of
their lives.

Ευάγγελος Τσαουσόπουλος
  Proto βραβείο

Μπαίνουµε, παίρνουµε, φεύγουµε.

Evaggelos Tsaousopoulos
  First award

We enter, we take, we leave.
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Έχουν συνηθίσει να
µιλούν µε τη γλώσσα
του σινεµά.  Αυτή 
την εβδοµάδα, οι
σκηνοθέτες του Φε-
στιβάλ 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

Βασίλης Καζής - 
Επίκουρος Τριανταφυλλίδης
  Τριαντάφυλλο για µια µέρα

Κάνοντας αυτή την ταινία φτάσαµε στα
όριά µας. Μάλλον θα φτάσετε κι εσείς
βλέποντάς τη. ∆είτε τη µε δική σας ευ-
θύνη.

Vassilis Kazis - 
Epikouros Triantafillidis
  Rose for a day           

We reached our limits while making this
film. You will probably reach yours whi-
le watching it. Do so at your own risk.
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∆ηµήτρης Άντζους
  xxx Live

Είναι η τρίτη φορά που έρχοµαι στο φεστι-
βάλ της ∆ράµας. Αυτή είναι µια απλή, ιδιαί-
τερη ιστορία που έγραψε ο Παναγιώτης
Ιωσηφέλης, και γυρίστηκε σε µονοπλάνο,
µια απόφαση που προέκυψε από το ίδιο το
σενάριο. ∆εν υπάρχει σχεδόν καµία σκη-
νοθετική, δραµατουργική παρέµβαση. Ο
σκηνοθέτης καταθέτει τα όπλα.

Dimitris Angous 
  xxx Live

This is my third time coming to the
Drama Festival. This is a simple, speci-
al story written by Panagiotis Iosifelis,
and filmed in one shot, a decision that
arose from the script itself. There is al-
most no directorial or dramatic
intervention. The director has laid
down his weapons. 

Τζώρτζης Γρηγοράκης
  Φαύλος κύκλος

Η ταινία πραγµατεύεται την καθηµερι-
νότητα έξι ανθρώπων οι οποίοι εκτονώ-
νονται µέσω της λεκτικής βίας. Αν κά-
ποιος απ' αυτούς αντιδράσει διαφορετι-
κά θα σπάσει το φαύλο κύκλο.

Georgis Grigorakis
  Vicious circle

The film is about the daily lives of six
people who find release through ver-
bal violence. If any of these had a diffe-
rent reaction, he would break the vi-
cious circle.

Μαρία Μαγκανάρη
  Κλαίνε την ώρα που τα 

σκοτώνουν
Το "κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν"
δεν είναι ταινία επιστηµονικής φαντασίας.

Maria Maganari 
  Crying when  being killed.

This is not a science fiction film.

Κώστας Αθουσάκης
  Spinalonga

Είναι η τρίτη µου µικρού µήκους ταινία
και η δεύτερη που συµµετέχει στο Φε-
στιβάλ. Αναφέρεται στο νησί της Σπινα-
λόγκας και στο λεπροκοµείο που λει-
τουργούσε εκεί (φέτος κλείνουν τα 50
χρόνια από το κλείσιµό του) καθώς και
στον κοινωνικό αποκλεισµό που βίω-
ναν οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί.

Kostas Athousakis
  Spinalonga

This is my third short film, and the se-
cond to participate at the festival. It is
about Spinalonga island and the leper
asylum that used to be there (this year
marks 50 years since its closing), as
well as the social seclusion of the peo-
ple who were there.                    

Θωµάς Κιάος
  Αλυσίδα

Κύκλος καταπίεσης σε µια σπονδυλωτή
ταινία 5 λεπτών.

Thomas Kiaos
  Chain

A circle of oppression in a 5 minute
film.

Ιρίνα Μπόικο
  Καλή χρονιά, µαµά!

Είναι µια ταινία για την εσωτερική µο-
ναξιά του ανθρώπου (ή µιας οικογένει-
ας) και για την αναζήτηση κάτι άφτα-
στου, αόριστου, ίσως µάταιου -που
ονοµάζουµε ευτυχία.

Irina Boiko
  Happy New Year, mama!

This is a film about the internal loneli-
ness of a person (or a family) and
about the quest for something unre-
achable, vague, maybe vain, so-
mething we call happiness. 

Σέργιος Κωνσταντινίδης
  Παραισθήσεις

Είναι η πρώτη φορά που έρχοµαι στη
∆ράµα, αλλά είναι το δεύτερο φεστιβάλ
που πάει η συγκεκριµένη ταινία, µετά
του Μόντρεαλ. Το έργο πραγµατεύεται
την ανάγκη για επιστροφή στη φύση και
στις αρχικές αξίες και αισθήσεις.

Sergios Konstantinidis
  Delusions

This is my first time in Drama, but this
is the second festival for this film, after
Montreal. The film is about the need for
a return to nature and to the initial val-
ues and sensations. 



Before the fall of the curtain
We have reached the sixth day of the Drama Short Film Fe-
stival, and we are approaching the Grand Finale of an in-
stitution that is proudly celebrating its thirtieth birthday. The
"Olympia" movie theater and the Municipal Conservatory
will host the competing (or not) directors, the film critics that
are here, the producers, scriptwriters, film technicians and
the viewers, who have shown with their continuous presen-
ce that these films of short duration actually have a conside-
rable viewing audience. Tomorrow at the time of the
awards, some will rejoice, others will be sad, but all that
matters is the journey, the route towards the final goal. The
important part is that everybody who participated at the Fe-
stival had a chance to display their ideas, come in contact
with the world, see their reactions, either positive or nega-
tive. Everything else, even the awards, is secondary to this
wonderful process. 
After the masterclass taught by Lopushansky about the
process of creating a script and a film starting from an initial
concept, tomorrow morning offers an opportunity for the
more demanding of you to listen to the critical appraisal of
everything we have seen in Drama all these days, by two
people who have both the ability and the experience to
accurately describe what happened in the film world during
this thirtieth celebration of images in Drama. Olga Markova
from Bulgaria and Dimitris Charitos from Greece are film
critics with a continuous and consistent presence in the fi-
eld, and they will be at the atrium of the Festival offices to-
morrow noon at 12:00 to give you a collective impression
regarding the quality and the content of the films. 
They are the most suitable people to analyze whether some
characteristics that are easier to see in short films, such as
experimentation and endless creativity that goes beyond a
stale narration can be found in ample quantities, as well as
letting us know whether new talents have emerged, kids
that we can count upon for the future of the Greek, Europe-
an or world cinema. In two months, another Festival, both
National and International, which will be held in Thessaloni-
ki, will stir up new discussions, this time regarding feature
films. Most of us will be there as well, to witness the evolu-
tion in artistic expression both locally and globally. For the
time being, let's enjoy the final images from Drama, and
let's start betting about who will earn the awards. Too bad
that there isn't a betting game to cover that as well!

Dimosthenis Xifilinos

MUNICIPAL ENTERPRISE 
DRAMA SHORT FILM 

FESTIVAL

MINISTRY OF CULTURE
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DAILY NEWSPAPER OF THE 30TH GREEK AND 13TH INTERNATIONAL DRAMA SHORT FILM FESTIVAL

ISSUE NUMBER 06 / SATURDAY 22 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


