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ΘΕΜΑ 1ο:   Τελετή απονομής Βραβείου GSC 2019 και 2020 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για την πορεία υλοποίησης της εξ αναβολής τελετής απονομής του 
Βραβείου GSC για τα έτη 2020 και 2019.  

Η αρχική σκέψη για την ενιαία τελετή και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα για την πραγματοποίησή 
της, ήταν να γίνει μία τελετή που θα έπαιρνε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα και με τον μέγιστο 
επιτρεπτό αριθμό προσκεκλημένων. Έγινε επαφή με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η οποία και αποδέχθηκε την 
πρότασή μας για πραγματοποίηση της τελετής την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και προσέφερε τη μεγάλη 
αίθουσά της για την προβολή αποσπασμάτων των ταινιών και την απονομή των βραβείων – προσέφερε 
επιπλέον το φουαγιέ και τον εκθεσιακό χώρο της για το ψυχαγωγικό μέρος που θα ακολουθήσει. Εντούτοις, 
επισήμανε ότι δεν μπορεί παρά να τηρήσει το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει και για την κανονική της 
λειτουργία, δηλαδή την είσοδο με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης covid-19. Συνεπώς και στην 
πρόσκληση που τυπώνεται για να αποσταλεί στους προσκεκλημένους, θα αναφέρεται ρητά ότι στην τελετή 
θα γίνουν αποδεκτοί μόνον όσοι είναι κάτοχοι των παραπάνω πιστοποιητικών. Μετά από επικοινωνία όμως 
που είχε ο Πρόεδρος με τους δύο βραβευθέντες, προέκυψε ότι και οι δύο είναι ανεμβολίαστοι, γεγονός που 
δημιουργεί μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. 

Συνεπώς, το κυρίως ζήτημα που έχει προκύψει αφορά αφενός την ευθύνη που έχει το ΔΣ για την 
αυστηρή τήρηση του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου, ώστε οι προσκεκλημένοι στην τελετή να 
αισθάνονται –και πράγματι να είναι– ασφαλείς και αφετέρου οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ώστε η τελετή 
να μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί. Εξετάζονται οι εναλλακτικές προτάσεις: α) η ολιγόλεπτη παραμονή 
των δύο βραβευμένων στον χώρο απονομής με τη χρήση rapid test –έστω και αν αυτό αντίκειται στη 
νομιμότητα, β) η πραγματοποίηση της τελετής με τους δύο βραβευθέντες σε διαδικτυακή σύνδεση και γ) η 
ματαίωση της τελετής. 

Ακολουθεί εκτενής συζήτηση και δεδομένης της συναντίληψης ότι η τελετή βράβευσης αφορά 
πρωτίστως την Ένωση και τη σχέση της με τον έξω κόσμο, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα –προκειμένου να μην 
υπάρξει η παραμικρή νύξη ότι η Διοίκηση γνώριζε για τους δύο ανεμβολίαστους και παρόλα αυτά επέτρεψε 
την πραγματοποίηση τελετής βραβείου (προκειμένου συνεπώς να διαφυλαχτεί το κύρος της Ένωσης)–, την εκ 
νέου αναβολή της τελετής επ’ αόριστον και τουλάχιστον μέχρι να αλλάξουν τα υγειονομικά μέτρα. 

Τέλος, επειδή η κατασκευή του βραβείου έχει ήδη προχωρήσει, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα το ποσό της 
σχετικής δαπάνης, το οποίο ανέρχεται στα 250€ (+ΦΠΑ). 
 
ΘΕΜΑ 2ο:   Εργαστήριο βοηθών κάμερας   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για τις εξελίξεις σχετικά με την πρόταση του GSC προς το ΕΚΟΜΕ για τη 
χρηματοδότηση των εργαστηρίων α΄ βοηθού κάμερας. 

Μεταφέρει την ανησυχία του ότι η οριστικά θετική απάντηση του ΕΚΟΜΕ έχει ήδη καθυστερήσει 
πέραν του αναμενόμενου και ως εκ τούτου θα πρέπει η όλη κατάσταση να επανεκτιμηθεί. Παραμένουμε 
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ωστόσο στο δεδηλωμένο ενδιαφέρον του και στην άτυπη απάντηση ότι η πρόταση του GSC πρόκειται να 
ενταχθεί στον προϋπολογισμό του ΕΚΟΜΕ για το έτος 2022. 

Ο Γεν. Γραμματέας Χρ. Αλεξανδρής εκτιμά ότι ενδεχομένως θα πρέπει παράλληλα να συζητηθούν 
εναλλακτικές λύσεις προκειμένου το εργαστήριο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα σχεδιαζόμενα, να 
αναζητηθούν δηλαδή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης είτε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της 
αυτοχρηματοδότησης. Επιπλέον, προτείνει την κατάρτιση ενός εναλλακτικού, πιο φειδωλού αλλά ρεαλιστικού 
προϋπολογισμού, τέτοιου που να δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να πραγματοποιήσει τα εργαστήρια χωρίς 
την ανάγκη έξωθεν χρηματοδότησης.  

Το Μέλος Π. Μαντζανάς προτείνει την αναζήτηση βοήθειας από ιδιώτες χρηματοδότες, όπως, για 
παράδειγμα, από τον παραγωγό κ. Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος ενδεχομένως να ενδιαφέρεται ακριβώς λόγω 
της ιδιότητας τού παραγωγού. 

Ο ίδιος ο Π. Μαντζανάς και ο Πρόεδρος θα αναλάβουν τη διερεύνηση του θέματος, ενώ προσφέρεται 
να συνδράμει και ο Αντιπρόεδρος Γ. Αρβανίτης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο:   Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας   
 Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ενημερώνουν το ΔΣ για τη συνάντηση που είχαν με τους δύο 
υπεύθυνους του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας –την κ. Τζίνα Πετροπούλου και τον κ. Κυριάκο Λιαράκο.  
 Στη συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον του Φεστιβάλ για μία συνεργασία με την Ένωσή 
μας, τόσο στο πλαίσιο της κυρίως εκδήλωσης όσο και για τις εκπαιδευτικές δράσεις που συχνά πραγματοποιεί. 
Οι εκπαιδευτικές δράσεις γίνονται στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, αλλά και αλλού. 
Επί παραδείγματι, πρότειναν τη συνεργασία μας σε ένα ταχύρρυθμο εισηγητικό σεμινάριο που θα αφορά  
πρακτικά ζητήματα γυρίσματος και βασικές ρυθμίσεις κάμερας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, με 
συμμετοχή φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, τον Φεβρουάριο 2022.  

Επιπλέον, ενημερωθήκαμε ότι το ίδιο δίδυμο έχει αναλάβει την παράλληλη διοργάνωση ενός ακόμη 
φεστιβάλ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους –με εκτιμώμενη έναρξη τα τέλη του 2022–, στο οποίο ενδεχομένως να 
δίδεται βραβείο καλύτερης κινηματογράφησης, οπότε και θα επιθυμούσε τη συμμετοχή μέλους του GSC στην 
κριτική επιτροπή. 
 Η ανταπόκρισή μας στα παραπάνω ήταν καταρχάς θετική και αποδεχθήκαμε μία (πιλοτική, σε πρώτη 
φάση) συνεργασία για το εισηγητικό σεμινάριο του προσεχούς Φεβρουαρίου.  
 Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις ενέργειες του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα και αποφασίζει την 
κοινοποίηση της συνεργασίας με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
δράση, προσκαλώντας τα μέλη να προσφερθούν εθελοντικά να την υλοποιήσουν.  
Συγχρόνως πάντως, ο Ταμίας Οδ. Παυλόπουλος δηλώνει διαθεσιμότητα να την αναλάβει προσωπικά σε 
περίπτωση μη ανταπόκρισης των μελών. 
 
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 


