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ΘΕΜΑ 1ο:   Ενημέρωση για επαφές του GSC με ΕΚΟΜΕ 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις επαφές που είχε με στέλεχος του ΕΚΟΜΕ –προς το οποίο το GSC έχει 

καταθέσει πλήρη και αναλυτική πρόταση υλοποίησης εργαστηρίων α΄ βοηθών κάμερας– και που καταρχήν 
επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΕΚΟΜΕ για την υποστήριξη της πρότασης για το εργαστήριο, πλην όμως ο 
προϋπολογισμός του για το έτος 2021 έχει πλέον εξαντληθεί. Επομένως οικονομική υποστήριξη δεν μπορεί να 
υπάρξει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του φετινού χρόνου, εντούτοις εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα 
μπορέσουν να το εντάξουν στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους (2022). 

Επιπλέον, για το ζήτημα της ψηφιοποίησης ταινιών που είναι κινηματογραφημένες με φιλμ και 
μολονότι το ίδιο το ΕΚΟΜΕ είχε πριν λίγο καιρό εκφράσει ατύπως τη βούλησή του να συμμετέχει σε αυτήν είτε 
ο ίδιος ο δ. φωτογραφίας της ταινίας (εφόσον βρίσκεται εν ζωή) είτε κάποιος αντικαταστάτης του (εφόσον δεν 
βρίσκεται εν ζωή), νεότερη και πιο επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει. 

Ο Πρόεδρος πρόκειται ούτως ή άλλως να βρεθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου 
επίκεινται συναντήσεις με στελέχη και με τον Διευθύνοντα του ΕΚΟΜΕ, οπότε και θα προκύψουν νεότερα και 
για τα δύο παραπάνω ζητήματα. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:   Ψηφιοποίηση ταινιών   

Με αφορμή το ζήτημα της ψηφιοποίησης ταινιών, ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει πως ο ίδιος δεν θα 
παραστεί στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο του ΕΚΚ που τον προσκάλεσε σε 
συζήτηση που πρόκειται να οργανώσει το Κέντρο Κινηματογράφου μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, για 
ζητήματα που αφορούν την ψηφιοποίηση. Ο Αντιπρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση και, όταν ενημερωθεί 
και ο ίδιος, θα ενημερώσει το ΔΣ για τη θεματολογία της συζήτησης και θα επανέλθει για το περιεχόμενο της 
εισήγησής του σε αυτήν, προκειμένου να διαμορφωθεί μία συνολική πρόταση που να εκφράζει και τη θέση 
του GSC επί του ζητήματος. 
Ως πρόγευση αυτής της εισήγησης πάντως, ο Αντιπρόεδρος δηλώνει πως σκέφτεται να επικεντρωθεί στο 
αδιαπραγμάτευτο ζήτημα της παρουσίας δ. φωτογραφίας κατά τη διαδικασία της χρωματικής επεξεργασίας, 
στο ζήτημα της χρονικής διάρκειας που απαιτεί αυτή η διαδικασία, αλλά και του οικονομικού κόστους που 
συνεπάγεται η ψηφιοποίηση κάθε ταινίας. 
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ΘΕΜΑ 3ο:   Τελετή απονομής των Βραβείων GSC 2020 & 2021 
Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την εκκρεμότητα που αφορά την τελετή απονομής για τους συναδέλφους 

που διακρίθηκαν με  το Βραβείο GSC 2020 και το Βραβείο GSC 2021 – Χριστίνα Μουμούρη και Γιώργο Καρβέλα 
αντίστοιχα. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή και με τους δύο, οι οποίοι διατίθενται την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021. Το 
απαιτούμενο επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση αυτής της εκκρεμότητας είναι η ανεύρεση χώρου που θα 
μπορέσει να φιλοξενήσει τα μέλη της Ένωσης και τους προσκεκλημένους (χορηγούς, κ.ά.), με ασφάλεια και 
τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν επιβληθεί και χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα 
οικονομικά της Ένωσης. 

Ακολουθούν προτάσεις για τον χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την εκδήλωση της βράβευσης 
και μεταξύ άλλων προτείνονται η Σχολή Σταυράκου, το μπαρ-θέατρο Faust –το οποίο είχε επιλεχθεί για την 
απονομή του 2020 που αναβλήθηκε λόγω Covid-19–, η Ταινιοθήκη Ελλάδος –σε μία από τις αίθουσες ή στο 
φουαγιέ ή στον εκθεσιακό χώρο. Ως ομόφωνη απόφαση, προκρίνεται η διερεύνηση της δυνατότητας να 
κλείσουμε στην Ταινιοθήκη, τόσο μία από τις αίθουσες για να προβληθούν μέρη των δύο ταινιών και να γίνει 
η απονομή, όσο και το φουαγιέ ή ο εκθεσιακός χώρος για να ακολουθήσει η υπόλοιπη εκδήλωση –και αυτό 
αφορά είτε βραδινή (κατά προτίμηση), είτε μεσημεριανή/απογευματινή ώρα της 7ης Δεκεμβρίου.  

Τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας και την επαφή με τον κ. Τάσο Αδαμόπουλο αναλαμβάνει ο 
Πρόεδρος. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Κανονισμός Βραβείου GSC 

Μία ακόμη εκκρεμότητα που οφείλει να κλείσει το συντομότερο δυνατό είναι η σύνταξη κανονισμού 
για το ετήσιο Βραβείο καλύτερης κινηματογράφησης του GSC. Το προηγούμενο αλλά και το παρόν ΔΣ είχαν 
δεσμευτεί για τη σύνταξη κανονισμού και ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό μίας επιτροπής εργασίας που θα 
συντάξει τη σχετική πρόταση. Ενημερώνει επιπλέον ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε ξεκινήσει μία δουλειά 
επ’ αυτού και συνεπώς το μόνο που απομένει είναι η συμπλήρωσή της και η λήψη των τελικών αποφάσεων. 

Ο Γεν. Γραμματέας τονίζει ότι καταρχάς είναι πολύ σημαντικό το ΔΣ να έχει συγκεκριμένη θέση για 
δυο-τρία ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν το Βραβείο, διότι από αυτά ακριβώς εξαρτάται και όλη η σύνταξη 
του κανονισμού: ποιοι κινηματογραφιστές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής –μόνο τα μέλη του GSC, μόνον οι 
Έλληνες δ. φωτογραφίας; κ.ά.–, ποιες ταινίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής –μόνον οι ελληνικές παραγωγές; 
κ.ά. Προτείνει δηλαδή, τα ζητήματα ουσίας να αποφασιστούν αποκλειστικά από το ΔΣ και η όποια ομάδα 
εργασίας να αποφασίσει για τη διαδικασία της βράβευσης. 

Ακολουθεί συζήτηση και το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να αναλάβει μόνο του τη σύνταξη του 
κανονισμού και όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία να τον καταθέσει σε επόμενη ΓΣ –βάσει του άρθρου 4.6 του 
Καταστατικού. Γι’ αυτό το ζήτημα ορίζεται έκτακτη, άτυπη συνεδρίαση ΔΣ με αποκλειστικό θέμα τη σύνταξη 
πρότασης κανονισμού  Βραβείου GSC, για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.  

Αμέσως μετά από αυτή την έκτακτη συνεδρίαση, την ευθύνη για τη σύνταξη των αποφάσεων που θα 
προκύψουν σε ένα ενιαίο κείμενο/πρόταση, αναλαμβάνει ο Γεν. Γραμματέας. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο:   Διεύρυνση του Μητρώου Μελών GSC 

Ο Πρόεδρος κάνει μνεία στο νέο Καταστατικό, βάσει του οποίου το μητρώο μελών της Ένωσης δύναται 
πλέον να διευρυνθεί τόσο με Δόκιμα, όσο και με Συνεργαζόμενα μέλη. Παρά τις αρχικές προσδοκίες όμως, 
έως σήμερα έχουν αιτηθεί και εγγραφεί στην Ένωση μόλις τέσσερα νέα μέλη.  

Ακολουθεί συζήτηση και προτάσεις με βάση την έκκληση του Προέδρου προς τα μέλη για πιο εντατική 
ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης και, πέραν της δέσμευσης των μελών του ΔΣ για 
αυτήν, αποφασίζεται επιπλέον η προσπάθεια δημοσιοποίησής της σε κάθε πρόσφορο (έντυπο ή διαδικτυακό) 
μέσο. 
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ΘΕΜΑ 6ο:   Χορηγίες GSC και έσοδα 

Ο Ταμίας ενημερώνει το ΔΣ για τις έως σήμερα πληρωμές των τακτικών χορηγών της Ένωσης· προς το 
παρόν αυτοί είναι οι: Μακεδών, Cekta, Authorwave, Καλαβίτης και Metapost. Με τους υπόλοιπους πρέπει να 
γίνει ξανά επαφή για να διερευνηθούν οι προθέσεις τους και να καταβληθεί το ανάλογο ποσό χορηγίας. 

Ο Ταμίας αναλαμβάνει την επαφή με την Manios, ενώ ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την επαφή με τους 
White Balance (που στο πρόσφατο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της χορηγίας), Arctos 
(που έχει αποσυρθεί εδώ και πολύ καιρό) και Karamanos (που στο παρελθόν είχε δηλώσει αδιαφορία). Επίσης, 
αποφασίζεται η αφαίρεση της Sony από τους χορηγούς της Ένωσης, διότι δεν έχει ανταποκριθεί ποτέ παρά τις 
συνεχείς οχλήσεις μας. 

Τέλος, ο Ταμίας επισημαίνει πως η μείωση της συνδρομής σε 40€ ετησίως συνεπάγεται τη μείωση των 
ετήσιων εσόδων της Ένωσης κατά περίπου 1500€, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 
διατήρησης ή/και διεύρυνσης των χορηγιών, αλλά και διεύρυνσης του μητρώου μελών του GSC. 
 
 
Τέλος Συνεδρίασης._ 

 

 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Γιώργος Φρέντζος                                                             Χρήστος Αλεξανδρής 

 

 

Τα Μέλη 

 

Γ. Αρβανίτης                                        Π. Μαντζανάς                                      Ο. Παυλόπουλος 

 


