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Παρόντες: Χ. Αλεξανδρής, Γ. Αρβανίτης, Π. Μαντζανάς, Γ. Φρέντζος. 

Απόντες: Ο. Παυλόπουλος (δικ.) 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  IMAGO: έκτακτο IAGA στις 4/9/2021   
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για το έκτακτο IAGA, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 
και για την πρότασή του η Ένωση να εκπροσωπηθεί σε αυτό από τον Γεν. Γραμματέα. Ο Γεν. Γραμματέας 
υπενθυμίζει πως το έκτακτο αυτό IAGA αποτελεί συνέχεια του IAGA του Ιουνίου και πως πρόκειται να εκλέξει 
Πρόεδρο της IMAGO, αφού δύο υποψήφιοι της Βρετανικής Ένωσης (BSC) έχουν ισοψηφήσει. Ωστόσο, ένας 
από αυτούς, ο Nigel Walters –επίτιμο μέλος του GSC και η επιλογή της Ένωσή μας–, σε επικοινωνία του με τον 
Πρόεδρο τού ανακοίνωσε πως μάλλον δεν ενδιαφέρεται για την προεδρεία της IMAGO και ότι προσωπικά 
υποστηρίζει τις υποψηφιότητες των Ron Johanson ACS και Elen Lotman ESC.  
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Γεν. Γραμματέα, ο οποίος, σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο με το μέλος μας και μέλος 
του ΔΣ της IMAGO Αργ. Θέο, θα αποφασίσουν για την τελική επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου Προέδρου 
της IMAGO. 
Επίσης, η Γραμματεία αναλαμβάνει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης προς την IMAGO. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Δράμας 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την επικοινωνία που είχε με στελέχη του ΦΚΘ, τα οποία εκτιμούν πως το Φεστιβάλ 
φέτος θα γίνει και δια ζώσης, πέραν της διαδικτυακής μετάδοσης. Η Ένωση θα επιδιώξει συνάντηση με τον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Ορ. Ανδρεαδάκη και με επιστολή και τηλεφωνικά, για να του προτείνει δράσεις που 
το GSC θα μπορούσε να κάνει. Επειδή όμως, σε επαφή που είχε μαζί του το προηγούμενο ΔΣ οι επιθυμίες του 
ΦΚΘ ήταν αρκετά ασαφείς, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου διερευνητική επαφή 
με το Φεστιβάλ, ώστε η Ένωση να μπορέσει να διαμορφώσει μία ρεαλιστική πρόταση – λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις επιθυμίες και τη διαθεσιμότητα των χορηγών μας. 
Επίσης, στο Φεστιβάλ Δράμας θα παραστεί προσωπικά ο Πρόεδρος, ενώ η Γραμματεία θα αποστείλει μήνυμα 
προς τα μέλη για να ενημερωθεί αν πρόκειται να παρευρίσκονται εκεί και άλλοι, ώστε να διαμορφωθεί η 
επιτροπή απονομής του Βραβείου GSC για νέο κινηματογραφιστή. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Συνάντηση GSC με Πρόεδρο ΕΚΟΜΕ 
Ο Γεν. Γραμματέας ενημερώνει για τη συνάντηση της αντιπροσωπίας του GSC –Γ. Φρέντζος, Χ. Αλεξανδρής και 
Π. Μαντζανάς– με τον Πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ κ. Π. Κουάνη και για τα αποτελέσματα αυτής: 
Η συζήτηση μαζί του ήταν ιδιαιτέρως θερμή και το GSC του μετέφερε την ιδέα να διοργανώσει μία σειρά 
πρακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων, αρχικά για βοηθούς χειριστών κάμερας. Ο Πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, 
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αναγνωρίζοντας τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρούνται σήμερα στην αγορά εργασίας της 
οπτικοακουστικής παραγωγής, άκουσε με ενδιαφέρον την πρότασή μας και αναμένει γραπτή παρουσίασή της 
στις αρχές του φθινοπώρου, ώστε να αποφασιστεί εάν εμπίπτει στο πεδίο δράσης του ΕΚΟΜΕ και αν θα 
μπορούσε να την υποστηρίξει οικονομικά ή/και με άλλον τρόπο. 
Επομένως, η ομάδα εργασίας εκ των μελών που επεξεργάζεται την ιδέα –Χ. Αλεξανδρής, Π. Μαντζανάς και Δ. 
Ευθυμιόπουλος–, θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση στο προσεχές διάστημα για να διευθετηθούν οι 
εκπαιδευτικές και πρακτικές λεπτομέρειες των εργαστηρίων, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί και γραπτώς η 
πρόταση προς το ΕΚΟΜΕ. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Νέος ιστότοπος GSC 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την εξέλιξη σχετικά με τον νέο ιστότοπο της Ένωσης.  
Μολονότι η ολοκλήρωσή του προχωράει κανονικά και υπάρχει όλη η απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη από 
τον συνεργάτη μας κ. Στράτο Καρκαντζούνη, ο Πρόεδρος προτείνει επιπλέον συνεργασία με τον έμπειρο σε 
ζητήματα διαχείρισης ιστοσελίδων κ. Άκη Λούκα (διαχειριστή του site “cinemaniax.gr”), ο οποίος, σε επαφή 
που είχε μαζί του εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αναλάβει εθελοντικά την τακτική τροφοδότηση του site με 
περιεχόμενο, όσο και να καλύψει τις βασικές τεχνικές ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον. 
Ακολουθεί συζήτηση και αποφασίζεται η διατήρηση της τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας από τον κ. 
Καρκαντζούνη και η ανάθεση της υποστήριξης περιεχομένου στον κ. Λούκα.  
Επιπλέον, θα αποσταλεί στα μέλη νέα φόρμα συνοπτικού βιογραφικού και επιλεκτικής φιλμογραφίας, 
προκειμένου να αναρτηθούν στο νέο site της Ένωσης. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο:  Μελλοντικές προβολές GSC 
Ο Πρόεδρος επαναφέρει την πρότασή του για επανάληψη της διοργάνωσης προβολών από το GSC, κάνοντας 
μία πρώτη εισήγηση για τα οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν από τη συγκεκριμένη δράση. 
Ο Χρ. Αλεξανδρής, αφού υπενθυμίζει την αρνητική εμπειρία τού παρελθόντος, υποστηρίζει ότι η δράση θα 
μπορούσε να λειτουργήσει μόνον εφόσον δεν έχει μεγάλη συχνότητα –προτείνει την ανά δίμηνο διοργάνωση– 
και δηλώνει πως ακόμη και έτσι εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις για την επιτυχία της δράσης. 
Ο Π. Μαντζανάς επαναφέρει την παλιότερη πρότασή του, η δράση να μην είναι αμιγώς κινηματογραφική αλλά 
να συνδυαστεί με εισηγήσεις από εικαστικούς, κ.ά. και οι προβολές να γίνονται καθημερινές σε κεντρική 
αίθουσα της Αθήνας. Προτείνει επίσης τη διοργάνωση διημερίδας επί της εικόνας στον κινηματογράφο –
δράση που είχε προκριθεί και από το προηγούμενο ΔΣ. 
Ο Γ. Αρβανίτης προτείνει πριν βγει κάποια ταινία στην αίθουσα να μπορεί να προβάλλεται μόνον για τα μέλη 
του GSC.  
Ακολουθεί συζήτηση επί των προτάσεων και το ΔΣ δεν καταλήγει σε συγκεκριμένη απόφαση, αλλά 
παραπέμπει το ζήτημα και τις προεκτάσεις του στο άμεσο μέλλον για περαιτέρω διερεύνηση.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Δωρεά GSC στην οικογένεια του εκλιπόντος συν. Άγγ. Βισκαδουράκη 
Μετά την απώλεια του συν. Άγγελου Βισκαδουράκη και σε συνδυασμό με προηγούμενη απόφαση ΔΣ βάσει 
της οποίας είχε εγκριθεί ποσό για τη συνέχιση των φυσικοθεραπειών του, ο Πρόεδρος προτείνει στο ΔΣ το 
υπόλοιπο του ποσού που είχε ήδη εγκριθεί (περί τα 400-450€) να δοθεί στην κόρη του εκλιπόντος 
συναδέλφου. 
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση. 
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ΘΕΜΑ 7ο:  Πλατφόρμα επικοινωνίας για τη λειτουργία των ΔΣ και ΓΣ 
Μετά από πρόταση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την αγορά ενός ετήσιου 
πακέτου επικοινωνίας της πλατφόρμας zoom.com (περί τα 120-130€), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τις συνεδριάσεις του ΔΣ, τις Γενικές Συνελεύσεις και όπου αλλού παραστεί ανάγκη. 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο:  Δελτίο Τύπου GSC 
Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τη σύνταξη ενός ευσύνοπτου δελτίου 
τύπου που αφενός να ενημερώνει για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου να επανα-
συστήνει την Ένωση και τους σκοπούς της, την πλήρη σύνθεση των μελών της με βάση το νέο Καταστατικό και 
ενδεχομένως να προοιωνίζει τις μελλοντικές δράσεις της. 
Τη σύνταξή του αναλαμβάνει ο Γεν. Γραμματέας. 
 
Τέλος Συνεδρίασης._ 

 

 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Γιώργος Φρέντζος                                                             Χρήστος Αλεξανδρής 

 

Τα Μέλη 

Γ. Αρβανίτης                                        Π. Μαντζανάς 

 


