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Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

23 Ιανουαρίου 2022 

 

 

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

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Βραβείο κινηματογράφησης GSC 2022 
Ο Πρόεδρος Γ. Φρέντζος ενημερώνει για την υπό εξέλιξη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το 

Βραβείο καλύτερης κινηματογράφησης 2022: έως τώρα έχουν υποβληθεί ήδη δέκα ταινίες, ενώ εκτιμά ότι 
μέχρι και τις 13/2/2022, οπότε και λήγει η προθεσμία, θα κατατεθούν περί τις πέντε ακόμη υποψηφιότητες – 
επομένως η διαδικασία προχωρά κανονικά και με δυναμική . Επισημαίνει δε, ότι μεταξύ των καταθέσεων 
υπάρχουν σημαντικές υποψηφιότητες μελών μας από το εξωτερικό, όπως, για παράδειγμα, αυτές των Χ. 
Ζαμπαρλούκου και Φ. Παπαμιχαήλ, κ.ά. 
Τα επόμενα βήματα που μένει να γίνουν είναι: 
α. Να οργανωθεί η διαδικασία και η πλατφόρμα της ψηφοφορίας.  
Την ενέργεια αναλαμβάνει ο Χ. Αλεξανδρής, επισημαίνοντας ότι εφόσον επαναληφθεί ο επιτυχημένος 
περσινός τρόπος (η αξιολόγηση με κατάταξη όλων των ταινιών, με σειρά προτίμησης), θα πρέπει επίσης να 
ισχύσει ότι σε κάθε μέλος θα πρέπει να εμφανίζονται οι ταινίες με τυχαία και όχι σταθερή σειρά.  
β. Να παραληφθεί το βραβείο από τον κατασκευαστή. 
Την ενέργεια αναλαμβάνει ο Π. Μαντζανάς, ο οποίος θα παραλάβει επίσης τα βραβεία και των δύο 
προηγούμενων ετών που δεν έχουν απονεμηθεί εξαιτίας των αυστηρών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας. 
Τα δύο αυτά βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης που θα διοργανωθεί. Εφόσον 
μάλιστα οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, επιθυμία όλων των μελών του ΔΣ είναι να διοργανωθεί 
μεγάλη τελετή με πλήθος προσκεκλημένων. 
 Τέλος, είναι ξεκάθαρο σε όλα τα μέλη του ΔΣ ότι όλη η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα πρέπει να ανακοινωθεί νωρίτερα από το ανάλογο Βραβείο της ΕΑΚ (Iris), 
δηλαδή περί τα τέλη Μαρτίου. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:   Ψηφιοποίηση ταινιών   

Ο Αντιπρόεδρος Γ. Αρβανίτης ενημερώνει πως, σχετικά με το ζήτημα της ψηφιοποίησης ταινιών, 
παρέστη σε μία διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και 
συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΚΟΜΕ, της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, της Ακαδημίας Κινηματογράφου 
και άλλων φορέων. Στη συνάντηση αυτή ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι επαναλαμβανόμενες συζητήσεις δεν 
βοηθούν καθόλου και ότι πρέπει επειγόντος να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον της ψηφιοποίησης και τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Επισήμανε δε στους συμμετέχοντες, ότι της ψηφιοποίησης προηγείται η 
αποκατάσταση των negatives, κυρίως όσων παρουσιάζουν φθορές λόγω κακών συνθηκών αποθήκευσης. 
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Τον λόγο παίρνει ο Γεν. Γραμματέας Χ. Αλεξανδρής, ο οποίος εκφράζει την άποψη πως το να πιέσουμε 
χρονικά την κατάσταση ίσως δεν είναι η σωστή τακτική, αφού η ψηφιοποίησης των ταινιών δεν επείγει 
αντικειμενικά – είναι πολύ πιο σημαντικό να γίνει σωστά η δουλειά, παρά σύντομα. Ο Αντιπρόεδρος συμφωνεί 
με την γνώμη του και επισημαίνει ότι δεν είναι γνωστές καν οι συνθήκες φύλαξης των ταινιών, η κατάστασή 
τους και ποιες από αυτές χρήζουν άμεσης αποκατάστασης… 

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του ΔΣ ομοφωνούν ότι το δελτίο τύπου που πρόσφατα εξέδωσε η Ένωση 
για το ζήτημα της ψηφιοποίησης, στο οποίο υποστηρίζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του δ. φωτογραφίας 
κατά τη φάση της ψηφιακής επεξεργασίας της ταινίας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι το ΔΣ θα 
πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτή τη θέση σε κάθε δοσμένη ευκαιρία. Προκειμένου μάλιστα να 
ενδυναμωθεί περαιτέρω η θέση της Ένωσης, ο Πρόεδρος προτείνει να επιδιώξουμε προσωπικές συναντήσεις 
με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ο Γεν. Γραμματέας αναλαμβάνει τη σύνταξη σύντομου κειμένου που θα ζητά συναντήσεις με τους 
επικεφαλής ή τους εκπροσώπους του ΕΚΚ, του ΕΚΟΜΕ, της ΕΑΚ, της Ταινιοθήκης και της ΕΡΤ. Επιπλέον, θα 
αποσταλεί μήνυμα προς τα μέλη, από τα οποία θα ζητηθεί να ενημερώνουν το ΔΣ στην περίπτωση που 
πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση ή/και ψηφιακή επεξεργασία του έργου τους χωρίς την παρουσία ή τη 
συναίνεσή τους – θέμα το οποίο προτείνεται να συζητηθεί και σε Γενική Συνέλευση. 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο:   Εργαστήριο α΄ βοηθών κάμερας – Athens Film Office 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τη διαδικτυακή συνάντηση που είχε η Ένωση –ο Πρόεδρος 
Γ. Φρέντζος και το μέλος Π. Μαντζανάς– με τον επικεφαλής του Athens Film Office, κ. Στάθη Καλογερόπουλο, 
προκειμένου να τεθεί το ζήτημα της οικονομικής υποστήριξης του εργαστηρίου α΄ βοηθού κάμερας, κατά τον 
ίδιο τρόπο που είχε τεθεί και προς το ΕΚΟΜΕ. Η συνάντηση άλλωστε έγινε με τη διαμεσολάβηση εκπροσώπων 
του ΕΚΟΜΕ, οι οποίοι παρέστησαν επίσης.  

Ο κ. Καλογερόπουλος υπήρξε πολύ θετικός προς την ιδέα και το περιεχόμενο του εργαστηρίου και 
ζήτησε αναλυτικό προϋπολογισμό έως το τέλος της εβδομάδας – ο προϋπολογισμός του έχει ήδη αποσταλεί, 
μαζί με την εισηγητική έκθεση που περιγράφει τη δράση.  

Τα δύο παριστάμενα μέλη της Ένωσης αποκόμισαν από κοινού την εντύπωση πως η υποστήριξή του 
θεωρείται ιδιαιτέρως πιθανή. 
 
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 


