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Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

5 Μαρτίου 2022 

 

 

Παρόντες: Χρ. Αλεξανδρής, Γ. Αρβανίτης, Π. Μαντζανάς, Οδ. Παυλόπουλος, Γ. Φρέντζος. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενημέρωση επί τρεχόντων ζητημάτων 
 

α.  Εργαστήριο βοηθών κάμερας 

Ο Πρόεδρος Γ. Φρέντζος ενημερώνει ότι την προηγούμενη ημέρα απέστειλε emails τόσο προς τον κ. 

Στάθη Καλογερόπουλο του Athens Film Office, όσο και προς τον κ. Στέλιο Κιμιωνή του ΕΚΟΜΕ, ζητώντας τους 

ενημέρωση για τυχόν εξελίξεις στο ζήτημα του εργαστηρίου α΄ βοηθών κάμερας.  

Η Ένωση έχει αποστείλει τον προϋπολογισμός του εργαστηρίου εδώ και αρκετό καιρό, πλην όμως δεν 

έχει λάβει απάντηση – εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε αναμονή. 

Επίσης, το μέλος Π. Μαντζανάς ενημερώνει το ΔΣ για την εξέλιξη που υπάρχει στην επαφή του με τον 

Βρετανό Dean Thompson, βοηθό κάμερας του Haris Zambarloukos, με συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς 

παραγωγές, τον οποίο είχε προσεγγίσει στο πλαίσιο της αναζήτησης συνεργατών από τον διεθνή χώρο για το 

εργαστήριο: ο D. Thompson δήλωσε το ενδιαφέρον του για τη συνεργασία και τη συμμετοχή του στο 

εργαστήριο, ωστόσο θα πρέπει να ολοκληρώσει μία συγκεκριμένη εργασία που θα διαρκέσει έως τον προσεχή 

Μάιο, ενώ έχει και διάφορες άλλες υποχρεώσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο Π. Μαντζανάς αναλαμβάνει τη 

συνέχιση της επαφής μαζί του, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν το συνολικό κόστος της συνεργασίας 

(μετάβαση, διαμονή, διατροφή, αμοιβή). 
 

β.  Ψηφιοποίηση ταινιών   

 Με αφορμή τηλεφώνημα που προ ημερών δέχθηκε ο Πρόεδρος από το εργαστήριο An-Mar και που 

τον ενημέρωσε ότι τους έχει ανατεθεί η ψηφιοποίηση ταινίας που ο ίδιος έχει κινηματογραφήσει -χωρίς 

πάντως να τον έχει επισήμως ενημερώσει κανένας άλλος-, ο Πρόεδρος διατυπώνει τη σκέψη για σύνταξη 

ενημερωτικής επιστολής προς τα εργαστήρια εικόνας που αναλαμβάνουν ψηφιοποιήσεις. Αυτή η επιστολή θα 

προτρέπει το ίδιο το εργαστήριο να ενημερώνει τον ΔΦ ότι επίκειται ψηφιοποίηση μίας ταινίας. 

Ο Αντιπρόεδρος Γ. Αρβανίτης επαναλαμβάνει τη θέση του περί επιβολής της παρουσίας του ΔΦ κατά την 

ψηφιοποίηση και δηλώνει πως εάν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι δεν συμμορφωθούν, εκείνος τουλάχιστον, θα 

αρχίσει να καταφεύγει σε ασφαλιστικά μέτρα. 

Ο Γ. Γραμματέας Χρ. Αλεξανδρής υπενθυμίζει ότι από την πλευρά της Ένωσης, μέχρι στιγμής έχουν γίνει όλες 

οι απαραίτητες θεσμικές ενέργειες που μπορούσαν να γίνουν -η έκδοση σχετικού δελτίου τύπου, η πρόσκληση 

προς επίσημους Φορείς για συναντήσεις επί του θέματος, η πραγματοποίηση κάποιων από αυτές τις 

συναντήσεις, κλπ.- και διατυπώνει την επιφύλαξή του για το αν και κατά πόσο η Ένωση θα μπορούσε να 

επιβάλλει οποιαδήποτε θέση σχετικά. Επίσης, διατυπώνει την επιφύλαξή του κατά πόσο οποιαδήποτε 
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δικαστική, επιθετική διεκδίκηση θα φέρει το επιθυμητό -ή το αντίθετο- αποτέλεσμα. Τέλος, συμφωνεί με την 

πρόταση του Προέδρου για τη σύνταξη σχετικής επιστολής και αποστολή της προς τα εργαστήρια. 
 

γ.  Χορηγοί της Ένωσης   

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για το επιτυχές αποτέλεσμα της προσωπικής επαφής που είχε με τον 

ιδιοκτήτη της εταιρίας Arctos SA κ. Βασ. Κωνσταντιλιέρη: η εταιρία επανέρχεται στις τάξεις των χορηγών της 

Ένωσης -στη μεσαία βαθμίδα- και ο Ταμίας Οδ. Παυλόπουλος έχει ήδη τιμολογήσει τη σχετική χορηγία. 

Επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα της χορηγίας από την Manios Cine Tools, με την οποία 

αναλαμβάνει την επαφή ο ίδιος ο Πρόεδρος. 
 

δ.  IMAGO   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις δυσάρεστες εξελίξεις στην IMAGO, δηλ. για το γεγονός ότι και πάλι 

βρίσκεται ακέφαλη και ότι σε λίγο θα πραγματοποιηθούν εκλογές για τη θέση του Προέδρου και τρεις κενές 

θέσεις ΔΣ.  

Από τη συζήτηση με το μέλος μας -και μέλος ΔΣ της IMAGO- Αρ. Θέο, θα προκύψει ενδεχομένως και η στάση 

που θα τηρήσει η Ένωση στις επικείμενες εκλογές. 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
 Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι θα επισκεφτεί το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (10-20 

Μαρτίου), για ένα τριήμερο, μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ προς τον Πρόεδρο GSC. Εκεί προτίθεται να 

συναντήσει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Ορ. Ανδρεαδάκη για να συζητηθεί το ζήτημα της συνεργασίας μας 

στο πλαίσιο του προσεχούς ΦΚΘ, τον Νοέμβριο 2022. Ο Πρόεδρος θα επαναλάβει την πρόταση που είχε γίνει 

πέρυσι να προσκληθεί ο δ.φ. Darius Khondji AFC και ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την επικαιροποίηση της 

μεταξύ μας επαφής, ώστε να διερευνηθεί η πρόθεση και η διαθεσιμότητά του. 

Επίσης, ο Ταμίας της Ένωσης υπενθυμίζει τη διαρκή, παλαιότερη απόφαση ΔΣ ότι «εφόσον μέλος GSC 

παρευρίσκεται επισήμως σε φεστιβάλ ή παρόμοια εκδήλωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, η Ένωση τού 

καταβάλλει αποζημίωση ύψους 40€ ημερησίως για προσωπικά του έξοδα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και 

διανομής».  

Ο Πρόεδρος, αφού διευκρινίζει ότι τα έξοδα της διαμονής του καλύπτονται από το Φεστιβάλ, για τυπικούς 

λόγους ζητάει την επικαιροποίηση της απόφασης. 

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι ισχύει η παλαιά απόφαση περί κάλυψης των ως άνω δαπανών, με το ίδιο ύψος 

ημερήσιας αποζημίωσης [40€]. 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Τακτική Γενική Συνέλευση GSC   

Βάσει του Καταστατικού, η τακτική ΓΣ πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους – για 

τη φετινή χρονιά, οι προσφερόμενες ημερομηνίες είναι οι Κυριακές 20 και 27 Μαρτίου αντίστοιχα. Ωστόσο, το 

ΔΣ θέλει να αποφύγει το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, οπότε αποφασίζει καταρχάς την επίσπευση της ΓΣ και την 

διαδικτυακή πραγματοποίησή της την 20η Μαρτίου. Επομένως, ο ΓΓ θα αποστείλει πρόσκληση προς τα -

τακτικά, επίτιμα και δόκιμα- Μέλη για πρώτη σύγκλιση ΓΣ την Τετάρτη 16 Μαρτίου και επαναληπτική σύγκλιση 

ΓΣ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. Στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στα Μέλη, θα πρέπει, μεταξύ των άλλων 

θεμάτων της ΗΔ, να αναφέρεται η παράκληση για τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς την 

Ένωση (αφορά μόνο τα τακτικά μέλη). 

Επιπλέον θέματα που θα ενταχθούν στην Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ είναι: 
 

α. Πρόταση αποδοχής δύο νέων Τακτικών μελών: το ΔΣ έχει δεχθεί αιτήσεις ένταξης από δύο υποψήφιους, 

τους συν. Γιώργο Ραχματούλιν και Γιώργο Βαλσαμή. Ο Πρόεδρος ήδη είχε τηλεφωνική επαφή και με τους δύο, 
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ενώ οι προτάσεις θα υποστηριχθούν από τους Γ. Φρέντζο & Γ. Αρβανίτη και τους Γ. Φρέντζο & Χρ. Αλεξανδρή 

αντίστοιχα.  
 

β. Οικονομική ενημέρωση: ο Ταμίας θα αποστείλει στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου -Ηλ. Αδάμη, 

Αρ. Θέο και Γ. Αργυροηλιόπουλο- ενημερωτικό σημείωμα που θα αναφέρει αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα της 

περιόδου από την εκλογή του παρόντος ΔΣ έως σήμερα. 
 

γ. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων του ΔΣ: ο Πρόεδρος διαβάζει σύντομα τα βασικά σημεία της ενημέρωσης, 

στην οποία θα αναφερθούν το πλήθος των τακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, ζητήματα για την επικοινωνία του ΔΣ 

με τα μέλη (ενημέρωση επαφών και ενημέρωση περιοχής μελών του ιστότοπου της Ένωσης), η διαρκής 

προσπάθεια εγγραφής δόκιμων και συνεργαζόμενων μελών, η επαφή του ΔΣ με την Canon Europe, οι 

συναντήσεις με παλιούς και νέους χορηγούς (Manios, Calavitis, Sigma, Arctos), οι επαφές με ΕΚΟΜΕ, Athens 

Film Office, ΕΚΚ και ΠΑΚΤ για το εργαστήριο βοηθών κάμερας, το δελτίο τύπου για την ψηφιοποίηση ταινιών 

και οι σχετικές συναντήσεις που έχουν γίνει ή που αναμένονται, η περσινή τελετή Βραβείου GSC που δεν 

πραγματοποιήθηκε, η παρουσία του GSC στα φεστιβάλ (Δράμας, ΦΚΘ, Φεστ. Ντοκιμαντέρ), ζητήματα που 

αφορούν την IMAGO και η έλλειψη Εκτελεστικού Διευθυντή. Επίσης, θα αναφερθούν σκέψεις του ΔΣ και 

σχέδια για μελλοντικές δράσεις της Ένωσης. 
 

δ. Κανονισμός Βραβείων GSC: βάσει του Καταστατικού, μετά τη σύνταξη Κανονισμού Βραβείου GSC από το ΔΣ, 

απαιτείται η έγκρισή του από τη ΓΣ – ο Κανονισμός είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη πριν την έναρξη υποβολής 

υποψήφιων ταινιών για το φετινό Βραβείο GSC -στις 7 Δεκεμβρίου 2021- και το ΔΣ δεν έλαβε παρατηρήσεις ή 

βελτιωτικές προτάσεις. 

 

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 


