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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποίησης Καταστατικού 
τής Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

(Greek Society of Cinematographers –GSC) 
 

24 Απριλίου 2021 
 

Παρόντες (23): Αδάμης Ηλίας, Αλεξανδρής Χρήστος, Αποστολόπουλος Στέλιος, Αρβανίτης Γιώργος, Αργυροηλιόπουλος 

Γιώργος, Bolivar Claudio, Γιαννέλης Γιώργος, Δασκαλοθανάσης Γιάννης, Επαμεινώνδας Ζαφείρης, Ευθυμιόπουλος 

Διονύσης, Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, Θέος Αργύρης, Κασιμάτης Δημήτρης, Κατριτζιδάκης Βαγγέλης, Μαντζανάς 

Παντελής, Μήτσης Φώτης, Μιχόπουλος Θόδωρος, Νούσιας Πέτρος, Παυλόπουλος Οδυσσέας, Σαλαπάτας Παναγιώτης, 

Σταμούλης Κώστας, Φρέντζος Γιώργος, Φώτου Γιάννης. 

Εξουσιοδοτήσεις (9): Michos Anastas, Chressanthes James (προς Αρ. Θέο), Κωνσταντακόπουλος Άκης, Σινάνος Ανδρέας, 

Zambarloukos Haris, Γκίκας Κωστής (προς Γ. Αρβανίτη), Βουδούρης Χρήστος (προς Γ. Φρέντζο), Μυτιληναίου Ολυμπία 

(προς Χρ. Αλεξανδρή), Καραμάνης Χρήστος (προς C. Bolivar). 

 

Έναρξη Συνεδρίασης 

Με διαπιστωμένη την αυξημένη απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) που απαιτείται για την τροποποίηση Καταστατικού –τριάντα δύο 
(32) μέλη παρόντα, επί συνόλου σαράντα ενός (41)–, ο Πρόεδρος της Ένωσης Χρ. Αλεξανδρής καλεί τα μέλη να εκλέξουν Πρόεδρο 
της ΓΣ και προτείνει τον Στέλιο Αποστολόπουλο. 
Μετά την αποδοχή της πρότασης από τον ίδιο, ακολουθεί φανερή ψηφοφορία και η ΓΣ ψηφίζει ομόφωνα τον Στ. Αποστολόπουλο 
ως Πρόεδρο της Συνέλευσης.  
 

Ο Στ. Αποστολόπουλος παίρνει τον λόγο και εκκινώντας τη Συνέλευση ζητάει από τον Πρόεδρο της Ένωσης να κάνει μία σύντομη 
εισήγηση για την πρόταση τροποποίησης Καταστατικού. 

Χρ. Αλεξανδρής: Έχετε ήδη λάβει με mail το εκτενές εισηγητικό σημείωμα που αφορά την πρόταση τροποποίησης Καταστατικού, γι’ 
αυτό θα αναφερθώ μόνο σε ένα-δυο σημεία. Καταρχάς στην κοινή διαπίστωση των ΔΣ των τελευταίων ετών ότι το GSC, ως προς το 
δυναμικό του έχει «πιάσει οροφή» – ωστόσο, υπάρχουν νέοι συνάδελφοι ΔΦ που αυτή τη στιγμή δουλεύουν και θα εξακολουθήσουν 
[να δουλεύουν], αλλά βρίσκονται εκτός Ένωσης και επιπλέον είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί – τα 8/10 αποδοχής 
που αναφέρει το υπάρχον Καταστατικό είναι ανέφικτο ποσοστό. Συνεπώς, το ΔΣ αποφάσισε να καταθέσει μία συνολική πρόταση 
τροποποίησης Καταστατικού, στην οποία αφενός διορθώνονται προβλήματα διατυπώσεων του υφιστάμενου και αφετέρου 
ακολουθούνται διεθνή πρότυπα των ανάλογων Ενώσεων. Θεωρούμε δηλαδή ότι η πρότασή μας απλοποιεί και εκσυγχρονίζει τις 
διαδικασίες. Κατά δεύτερον, η πανδημία της covid-19 μας δίδαξε ότι οι διαδικτυακές διαδικασίες είναι πλέον μονόδρομος και πρέπει 
να τις κατοχυρώσουμε και καταστατικά. Το κυρίαρχο σκεπτικό επομένως είναι αυτό Πρόεδρε και δεν υπάρχει κάτι πιο φανταχτερό 
πίσω από αυτό. 

Στ. Αποστολόπουλος: Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος στην εισήγηση του Προέδρου, μπορούμε να συνεχίσουμε στην κατ’ άρθρο 
συζήτηση και ψήφιση… 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι αυτονόητο ότι, για λόγους οικονομίας χρόνου, θα διαβαστούν, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν μόνο τα 
άρθρα που προτείνονται για τροποποίηση – τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως, θα παραμείνουν ως έχουν. 

Αρ. Θέος: Διαδικαστικά επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, ως host της Συνέλευσης, o Χρ. Αλεξανδρής δεν θα μπορεί να 
ψηφίσει ηλεκτρονικά, οπότε θα ψηφίζει προφορικά – όπως άλλωστε πρέπει να κάνουν και όσοι κατέχουν εξουσιοδοτήσεις για 
άλλους συναδέλφους. Βέβαια αυτό σκοντάφτει στο γεγονός ότι η ψηφοφορία είναι μυστική… 
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Γ. Δασκαλοθανάσης: Για να διευκολύνω τη διαδικασία, προτείνω να κάνουμε τώρα τη συζήτηση και οι ψηφοφορίες να γίνουν μετά 
το τέλος της ΓΣ, αν αυτό είναι τεχνικά δυνατόν. 

Γ. Φρέντζος: Αν μου επιτρέπετε, μπορεί τυπικά η ψηφοφορία να είναι μυστική, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος να παραβλέψουμε αυτή 
την τυπικότητα εφόσον συμφωνήσουμε όλοι οι παρόντες. Άλλωστε αυτοί που εκπροσωπούν άλλους, δεν πρόκειται να ψηφίσουν 
κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ψηφίσουν για τον εαυτό τους. 

Γ. Αρβανίτης: Πάνω σε αυτό που αναφέρει ο Γ. Φρέντζος, εγώ έχω συζητήσει με αυτούς που εκπροσωπώ και η ψήφος μου θα είναι 
κοινή -θετική ή αρνητική- για όλους. 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Εμένα πάντως μου έχει τύχει να ψηφίσω άλλο για μένα και άλλο γι’ αυτόν που εκπροσωπούσα… 

Γ. Αρβανίτης: Λέγοντας πως έχω συζητήσει, εννοώ πως αν δεν είχαμε συμφωνήσει με κάποιον, θα του έλεγα να εξουσιοδοτήσει 
κάποιον άλλο συνάδελφο. 

Στ. Αποστολόπουλος: Καταλαβαίνω την επιφύλαξη των συναδέλφων και, παρότι είναι μυστική η ψηφοφορία, πρέπει να ρωτήσω 
ευθέως αν κάποιο από τα μέλη έχει οδηγία από αυτόν που τον εξουσιοδότησε να ψηφίσει διαφορετικά σε κάποιο άρθρο.  

Χρ. Αλεξανδρής: Επειδή προφανώς συνέχεια θα σκοντάφτουμε στη μυστικότητα της ψηφοφορίας, προτείνω στη ΓΣ να 
αποφασίσουμε διά ψήφου όλοι οι παρόντες ότι η ψηφοφορία δεν θα είναι μυστική. Αν αποφασίσουμε ότι η ψηφοφορία είναι 
φανερή, όλα αυτά που συζητούμε λύνονται αυτόματα – τόσο απλά. 

Π. Μαντζανάς: Πάνω σε αυτό που είπε ο Δ. Ευθυμιόπουλος: το υπάρχον Καταστατικό αναφέρει πως αυτός που έχει την 
εξουσιοδότηση εκπροσωπεί αυτόν που του την παρείχε – δεν λέει με ποιον τρόπο τον εκπροσωπεί, είναι ξεκάθαρο. 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο, αλλά δεν έφερα αντίρρηση, ούτε έκανα ένσταση – ας προχωρήσουμε. 

Στ. Αποστολόπουλος: Εφόσον υπάρχει η γραπτή βούληση κάποιου που εξουσιοδότησε πάνω σε συγκεκριμένα άρθρα, οφείλουμε 
να τη σεβαστούμε – αν όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σημαίνει πως αφήνει την ψήφο του στην κρίση αυτού που τον εκπροσωπεί. 
Διαδικαστικά λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και νομίζω πως το πνεύμα και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι να 
προτείνει ο καθένας την οπτική του, για να έχουμε μία καλύτερη Ένωση, με μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερες διαδικασίες. Αν 
αυτός είναι ο γνώμονας, δεν θα δυσκολευτούμε πουθενά – αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό, ας το κάνει. 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Η λύση είναι η φανερή ψήφος. Κατά τη γνώμη μου, αρκεί να συμφωνήσουν όλοι και κυρίως αυτοί που έχουν 
τις εξουσιοδοτήσεις. 

Γ. Φρέντζος: Για να τελειώνουμε λοιπόν, να δεχθούμε όλοι ότι η ψήφος αυτών που παρείχαν εξουσιοδοτήσεις δεν θα είναι μυστική 
-για τεχνικούς λόγους- και να συνεχίσουμε. 

Στ. Αποστολόπουλος: Συνοψίζοντας επομένως, να πούμε ότι Γ. Φρέντζος έχει δύο ψήφους, ο Γ. Αρβανίτης έχει πέντε, ο Χρ. 
Αλεξανδρής έχει δύο, ο C. Bolivar έχει δύο, ο Π. Μαντζανάς έχει δύο και ο Αρ. Θέος έχει τρεις. Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση επί 
της διαδικασίας, να συνεχίσουμε…  

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν λάβει όλοι το mail που είχα στείλει με τις αντιρρήσεις και τις 
προτάσεις μου… 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιάννη, ούτως ή άλλως το έχω εκτυπωμένο μπροστά μου και σε κάθε δοσμένη περίσταση θα αναφερθούν οι 

προτάσεις σου. 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ωραία, ωραία… 

Στ. Αποστολόπουλος: Καλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης να παρουσιάσει ένα-ένα τα άρθρα που προτείνονται για αλλαγή από το ΔΣ. 
Για κάθε άρθρο μπορούν να αναφερθούν σκέψεις ή προτάσεις από τα μέλη πριν την ψήφισή του. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Να επαναλάβω ότι η αριστερή στήλη είναι το υπάρχον Καταστατικό με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 
Ιανουαρίου 2016 και η δεξιά στήλη η πρόταση τροποποίησης του ΔΣ.  
Για το 1ο άρθρο δεν προτείνεται καμία αλλαγή. Για το 2ο άρθρο… 
 

Άρθρο 2ο: Έδρα 

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο δήμος Γέρακα Αττικής και, ειδικότερα, το 

διαμέρισμα που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής, στην οδό Μνησικλέους 42. 

Η ίδρυση παραρτημάτων – γραφείων του διά του παρόντος συνιστάμενου 

σωματείου επιτρέπεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο δήμος Παλλήνης.  
 

Η ίδρυση παραρτημάτων–γραφείων του διά του παρόντος συνιστάμενου 

Σωματείου επιτρέπεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

… ο Γ. Δασκαλοθανάσης έχει στείλει πως πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση – Γιάννη, είναι λάθος αυτό. Μας 
διαβεβαίωσε η δικηγόρος γι’ αυτό και μάλιστα μας έβγαλε από το δίλημμα, γιατί κάθε φορά που θα άλλαζε έδρα η Ένωση θα έπρεπε 
να γίνεται αλλαγή Καταστατικού – ευτυχώς όμως που δεν είναι ανάγκη να αναφέρεται ακριβής διεύθυνση και αρκεί μόνον ο Δήμος. 
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Επιλέξαμε λοιπόν τον Δήμο Παλλήνης γιατί επί τόσα χρόνια εκεί βρίσκεται η φορολογική έδρα της Ένωσης και είπαμε να μην 
αλλάξουμε Εφορία, γιατί οι Εφορίες της Αθήνας είναι πολύ επιβαρυμένες. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα προχωρήσω στην 
ψήφιση… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 2ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 

Γ. Αρβανίτης:  Θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται ανανέωση του Καταστατικού και αυτό το λέω εκ πείρας ως Αντιπρόεδρος της 
γαλλικής Ένωσης [AFC], που επίσης ξεκίνησε με σαράντα μέλη και σήμερα έχει περισσότερα από εκατόν σαράντα και πολλή δύναμη. 
Άκουσα κάπου ότι «το GSC πρέπει είναι ελίτ», πράγμα που δεν καταλαβαίνω – όλοι συνάδελφοι είμαστε και, όπως και οι Γάλλοι, 
μας ενδιαφέρει να έχουμε δύναμη και όχι να είμαστε τρεις κι ο κούκος. Πρέπει λοιπόν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αφού 
υπάρχουν νέοι συνάδελφοι -των οποίων τη δουλειά θαυμάζω- αλλά είναι έξω από την Ένωση – άρα αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται 
«μη-ελίτ»; Κατά τη γνώμη μου η Ένωση πρέπει να διευρυνθεί, να μπουν νέοι άνθρωποι με καινούργιες ιδέες για να προχωρήσουμε, 
αλλιώς… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Γιώργο η άποψή σου εκτιμάται και γι’ αυτό και είμαστε όλοι εδώ, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. 
Πρέπει όμως να πούμε ότι και σε παλιότερες ΓΣ, σε απόπειρες να υπάρξει διεύρυνση, υπήρξε μια διστακτικότητα. Εγώ συμφωνώ ότι 
δεν πρέπει να είμαστε μία ελίτ, αλλά άνθρωποι αξιόλογοι για να αποκτήσει περισσότερη δύναμη η Ένωση. Οπότε, να το 
κουβεντιάσουμε και να είμαστε σύμφωνοι επάνω σε αυτό, γιατί το πιο σημαντικό για την Ένωση είναι να είναι Ένωση, να είμαστε 
μαζί σε αυτό. Οπότε Χρήστο μπορούμε να προχωρήσουμε; 

Χρ. Αλεξανδρής: Βεβαίως! Στο 3ο άρθρο … 

Άρθρο 3ο: Σκοπός 
Σκοπός του σωματείου είναι: 

1. Η ανάδειξη, προώθηση και διάδοση της τέχνης της Φωτογραφίας του 

Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.  

2. Η  διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

μελών σε ό,τι αφορά στις νέες τεχνολογίες και ιδέες στο χώρο του 

Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου. 

3. Η αναγνώριση οιασδήποτε πνευματικής δημιουργίας Ελλήνων ή 

αλλοδαπών κινηματογραφιστών – Διευθυντών φωτογραφίας στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό και η απόδοση και απονομή αναγνωριστικού τίτλου σ’ αυτούς.  

4. Η αναγνώριση, καταξίωση και εξύψωση της σπουδαιότητας του ρόλου του 

Κινηματογραφιστή – Διευθυντή Φωτογραφίας στην ανάπτυξη της τέχνης της 

κινηματογραφικής φωτογραφίας και του Κινηματογράφου εν γένει καθώς και 

κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.  

5. Η προάσπιση, προαγωγή, διαφύλαξη και προστασία του πνευματικού 

δικαιώματος (περιουσιακού – ηθικού) των Κινηματογραφιστών - Διευθυντών 

Φωτογραφίας.  

6. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του 

σωματείου, η σύσφιξη των σχέσεων φιλικών και κοινωνικών των μελών και η 

προαγωγή  της αλληλοκατανόησης, της φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ 

τους.  

7. Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των μελών του σωματείου με 

πρόσωπα με κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς, με πρόσωπα που ανήκουν 

στις υπόλοιπες ειδικότητες του κινηματογράφου και με τα μέλη σωματείων 

και συλλόγων με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

8. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη της 

Φωτογραφίας του Κινηματογράφου.  

9. Η επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς (πολιτιστικούς, 

οικονομικούς, καλλιτεχνικούς κτλ.) για θέματα που άπτονται της τέχνης και τα 

τεχνολογίας του κινηματογράφου καθώς και κάθε άλλου οπτικοακουστικού 

έργου.  

10. Η δημιουργική, τεχνική και αισθητική καθιέρωση και προαγωγή της 

Έβδομης Τέχνης χωρίς πολιτικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό, οικονομικό ή 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

11. Να διασφαλίζει την ποιότητα προβολής των ταινιών, με βάση τα διεθνή 

ποιοτικά στάνταρ σε όλο το φάσμα αναπαραγωγής των οπτικοακουστικών 

μέσων (αίθουσες προβολής, τηλεόραση, ίντερνετ και ότι άλλο μέσο προκύψει 

στο μέλλον).  

12. Δεν εμπίπτει στον σκοπό του σωματείου και απαγορεύεται ρητά 

οποιαδήποτε ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή  κάποιου εκ των μελών 

του, που αποβλέπει στην μέσω του σωματείου επιδίωξη ή επίτευξη πολιτικών 

ή κομματικών σκοπών ή στην υποβοήθηση τέτοιων ομάδων ή κινήσεων. 

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που βλάπτει τα συμφέροντα 

του σωματείου και είναι αντίθετη με αυτά.  

Σκοπός του Σωματείου είναι: 

1. Η ανάδειξη, προώθηση και διάδοση της τέχνης της Φωτογραφίας 

του Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου. Ως 

οπτικοακουστικό έργο ορίζεται το έργο που αποτυπώνεται σε (υλικό 

ή μη) φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, το οποίο προορίζεται για 

οπτικοακουστική χρήση, ανεξαρτήτως της διάρκειας, του 

περιεχομένου, των μέσων και των μεθόδων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί ή θα επινοηθούν στο μέλλον, για την παραγωγή, την 

επεξεργασία και τη μετάδοσή του. 

2. Η αναγνώριση και ανάδειξη του ρόλου του 

Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας στην ανάπτυξη της 

τέχνης του Κινηματογράφου και των άλλων οπτικοακουστικών 

τεχνών. 

3. Η προαγωγή και προστασία της ιδιότητας του 

Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας και των δικαιωμάτων 

που απορρέουν από αυτήν, με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο ή ενέργεια. 

4. Η προάσπιση, προαγωγή, διαφύλαξη και προστασία του 

πνευματικού δικαιώματος (ηθικού-περιουσιακού) των 

Κινηματογραφιστών/ Διευθυντών Φωτογραφίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

5. Η δημιουργική, τεχνική και αισθητική προαγωγή της Έβδομης 

Τέχνης χωρίς ιδεολογικό, φυλετικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό ή 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

6. Η  διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των Μελών του Σωματείου σε ό,τι αφορά τις μεθόδους, 

τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τις νέες επινοήσεις στον χώρο του 

Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου. 

7. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση όσων ενδιαφέρονται για την τέχνη 

της Φωτογραφίας του Κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού 

έργου εν γένει. 

8. Η επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς ή μη 

φορείς (πολιτιστικούς, οικονομικούς, διοικητικούς, καλλιτεχνικούς, 

κ.ά.) και με φυσικά πρόσωπα, για θέματα που άπτονται του 

κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου. 

9. Η διασφάλιση της ποιότητας προβολής των οπτικοακουστικών 

έργων με βάση τα διεθνή ποιοτικά πρότυπα σε όλο το φάσμα 

αναπαραγωγής των οπτικοακουστικών μέσων (αίθουσες προβολής, 

τηλεόραση, διαδίκτυο και όποιο άλλο μέσο υπάρχει ή θα προκύψει 

στο μέλλον).  

10. Δεν εμπίπτει στον σκοπό του Σωματείου οποιαδήποτε ενέργεια 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιου εκ των Μελών του, που να 

αποβλέπει στη μέσω του Σωματείου επιδίωξη πολιτικών ή 

κομματικών σκοπών ή στην υποβοήθηση ομάδων ή κινήσεων με 

παρόμοιους σκοπούς. 
 

 

…έχει γίνει μία ανακατάταξη, έχουν γίνει αναδιατυπώσεις και έχει αλλάξει η σειρά των παραγράφων. Έχει επίσης προστεθεί ο 
ορισμός του οπτικοακουστικού έργου στην πρώτη παράγραφο και έχει αφαιρεθεί ολόκληρη η νυν έκτη παράγραφος που μιλά για 
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σύσφιξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης, γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι αυτονόητο και δεν 
πρέπει να αναφέρεται στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης. 

Στ. Αποστολόπουλος: Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει ή να προτείνει κάτι επί του άρθρου; 

Β. Κατριτζιδάκης: Αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 11 περί «διασφάλισης της ποιότητας προβολής των ταινιών», πώς 
εξασφαλίζεται; 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτή ήταν προσθήκη σε προηγούμενη τροποποίηση του Καταστατικού [το 2016]… 

Χρ. Αλεξανδρής: Η παράγραφος διατηρείται αυτούσια ως παρ. 9 στο τροποποιημένο Καταστατικό και αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε 
να απαντήσω: είναι διαφορετικό πράγμα να περιγράφεις τον σκοπό της Ένωσης και διαφορετικό να μπορείς να τον διασφαλίσεις. 
Στο άρθρο περιγράφονται οι σκοποί της Ένωσης και το αν μπορούμε να τους πετύχουμε δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την 
ψήφιση ή μη του άρθρου. 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Καταλαβαίνω ότι ο σκοπός είναι πολύ σωστός, αλλά πρακτικά γίνεται; Αν βγει μια δουλειά που έχει κάνει 
οποιοσδήποτε συνάδελφος σε DVD για παράδειγμα, χωρίς καν να ερωτηθεί ή να συμμετέχει, είναι εντάξει; 
 

Γ. Αρβανίτης: Να πω ότι αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με τη χήρα Αγγελόπουλου που έδωσε τις ταινίες για ψηφιοποίηση χωρίς 
καν να με πάρει τηλέφωνο – και κάνει εταλονάζ ένας Γιαννάκης… Έστειλα λοιπόν εξώδικο λέγοντας ότι η φωτογραφία είναι 
πνευματικό μου δικαίωμα και δεν επιτρέπω σε κανέναν να την πειράξει. Βεβαίως, στη Γαλλία αυτό το βάζω στο συμβόλαιό μου – 
εδώ έκανα ασφαλιστικά μέτρα. Σε όποια ταινία φέρει το όνομά μου θα πρέπει να παρίσταμαι και αν δεν μπορώ, θα βάλω έναν άλλο 
συνάδελφο -με τον οποίο θα έχω κουβεντιάσει- να πάει αυτός – και όχι όποιος Γιαννάκης να διορθώνει οτιδήποτε. Γι’ αυτό και 
πρέπει να είμαστε πολλοί, για να μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα – άμα είμαστε τέσσερις ή δεκατέσσερις δεν θα τα 
καταφέρουμε ποτέ. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Παρόλα αυτά, ο Χρήστος επισήμανε ότι εδώ ψηφίζουμε για τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης και όχι 
για τους τρόπους επίτευξής τους, οπότε να προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να τοποθετηθεί επί του άρθρου 3; Αν 
όχι, προχωρούμε στην ψηφοφορία…  
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 3ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 
Στ. Αποστολόπουλος: Παρακαλώ να περάσουμε στο επόμενο άρθρο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το 4ο άρθρο… 
 

Άρθρο 4ο: Μέσα εκπλήρωσης του σκοπού 
Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του σωματείου 

γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενέργεια και 

δραστηριότητα, όπως: 

1. Την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση και διενέργεια 

σεμιναρίων ή κύκλου σπουδών ή συνεδρίων ή 

ημερίδων ή διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 
 

2. Τη διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, 

εκθέσεων φωτογραφίας, κινηματογραφικών 

φωτογραφιών και λοιπού κινηματογραφικού υλικού.  
 

3. Συνεργασία με ενώσεις και φορείς τοπικούς ή 

κρατικούς και διεθνείς για την προώθηση του σκοπού 

του σωματείου. 
 

4. Την δημιουργία, λειτουργία και τήρηση 

διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), την ίδρυση 

βιβλιοθήκης, την έκδοση συγγραμμάτων και 

περιοδικών ενημερωτικών δελτίων, προγραμμάτων, 

προμήθεια και προβολή έντυπου υλικού καθώς και 

πολυμεσικών εφαρμογών. 
 

Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του Σωματείου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενέργεια 

και δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά: 

1. Τη διοργάνωση ή συν-διοργάνωση και διενέργεια σεμιναρίων ή κύκλου σπουδών ή 

συνεδρίων ή ημερίδων ή διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 

2. Τη διοργάνωση ή συν-διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων 

φωτογραφίας, φωτογραφιών από κινηματογραφικά έργα και λοιπού κινηματογραφικού 

υλικού. 

3. Τη συνεργασία με ενώσεις και φορείς τοπικούς ή κρατικούς ή διεθνείς για την προώθηση 

των σκοπών του Σωματείου. 

4. Τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), την ίδρυση 

βιβλιοθήκης, την έκδοση συγγραμμάτων και περιοδικών ή ενημερωτικών δελτίων και 

προγραμμάτων, την προμήθεια και προβολή έντυπου υλικού, καθώς και πολυμεσικών 

εφαρμογών. 

5. Τη συμμετοχή σε εγχώρια ή διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου ή άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και την απονομή βραβείων ή επαίνων για την κινηματογράφηση/διεύθυνση 

φωτογραφίας σε οπτικοακουστικά έργα που συμμετέχουν σε αυτά. 

6. Τη διοργάνωση βραβείων κινηματογράφησης/διεύθυνσης φωτογραφίας. Η διαδικασία 

των ως άνω βραβεύσεων ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Κανονισμού 

Βραβείων του Σωματείου και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 

7. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή δραστηριότητα που σύμφωνα με τον Νόμο και το 

Καταστατικό συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. 
 

 

… έχει παραμείνει ως είχε, με τρεις προσθήκες στο τέλος – τη συμμετοχή της Ένωσης σε φεστιβάλ (παρ. 5), τη διοργάνωση του 
ετήσιου βραβείου μας (παρ. 6) και μια προσθήκη που αφορά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο μπορούν να επιτευχθούν οι σκοποί 
της Ένωσης (παρ. 7). 
Η παρατήρηση που έχει στείλει ο Γ. Δασκαλοθανάσης είναι ότι κατά τη γνώμη του η διοργάνωση βραβείου θα πρέπει να ορίζεται 
από Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη ΓΣ. Η δικηγόρος όμως μας διευκρίνισε ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας είναι ακολούθημα του Καταστατικού και ότι αν ονομάσουμε το συγκεκριμένο σημείο «Εσωτερικό Κανονισμό» σημαίνει 
πως κάθε φορά που θα αλλάζουμε οτιδήποτε θα πρέπει να πηγαίνουμε στο Πρωτοδικείο, να τον καταθέτουμε, να περιμένουμε να 
εγκριθεί, κλπ. Η πρότασή μας λοιπόν είναι αυτός ο κανονισμός να ονομαστεί «Κανονισμός Βραβείου» για να αποφύγουμε όλα τα 
παραπάνω. 
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Στ. Αποστολόπουλος: Για να αποφύγουμε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για Εσωτερικό Κανονισμό 
που ψηφίζει η ΓΣ, χωρίς να είναι ανάγκη να τον καταθέσουμε στο Πρωτοδικείο; Δηλαδή, να βάλουμε ότι υπάρχει ένας Εσωτερικός 
Κανονισμός που διευκρινίζει τα θέματα βραβείων και διάφορα άλλα; 
 

Π. Μαντζανάς: Έτσι το είχαμε στην αρχή και μετά το ψάξαμε και είδαμε πως νομικά δεν γίνεται – θα απαιτείται πάντα αλλαγή 
Καταστατικού, με αυξημένη πλειοψηφία και κατάθεση στο Πρωτοδικείο. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Η ένστασή μου δεν ήταν για τυπικούς λόγους, αλλά για να μπορούμε να έχουμε από τη βάση κάποιες ιδέες και 
προτάσεις που να έχουν ενδιαφέρον ή την κοινή τους αποδοχή. Γι’ αυτό και θα ήταν καλό τον κανονισμό να τον φτιάχνουν και να 
εγκρίνεται από όλους τους συναδέλφους. Ο τρόπος που διατυπώνεται από τον Χρ. Αλεξανδρή με καλύπτει εμένα – η ονομασία 
«Κανονισμός Βραβείου» με βρίσκει σύμφωνο. 
 

Π. Μαντζανάς: Βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε χρόνο θα αλλάζουμε κανονισμό βραβείων – θα ψηφίσουμε έναν και θα τον 
αλλάξουμε μόνον εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 4ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 
Στ. Αποστολόπουλος: Παρακαλώ να προχωρήσουμε στο επόμενο άρθρο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το 5ο άρθρο παραμένει ως έχει, ενώ για το 6ο άρθρο… 
 

Άρθρο 6ο – Μέλη 
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται 

σε τρεις (3) κατηγορίες: 1) Τακτικά 

Μέλη,  2) Επίτιμα Μέλη και  3) Φίλοι 

της Ένωσης. 
 

1) Τακτικά Μέλη είναι όσοι πληρούν 

σωρευτικά τις παρακάτω 

προϋποθέσεις και συγκεκριμένα: 

α)  Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 

τρία (3) ολοκληρωμένα έργα 

μυθοπλασίας ή δημιουργικού 

ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων το ένα 

πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 

εξήντα λεπτών της ώρας, τα οποία 

έχουν ήδη προβληθεί σε δημόσια 

προβολή σε κινηματογραφική 

αίθουσα ή τηλεόραση ή φεστιβάλ 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και 

β)  Ασκεί το επάγγελμα του 

Κινηματογραφιστή - Διευθυντή 

Φωτογραφίας. 
 

2) Επίτιμα Μέλη είναι όσα δεν είναι 

τακτικά μέλη και πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου «6.1» του 

παρόντος, πλην όμως δεν είναι εν 

ενεργεία Κινηματογραφιστές - 

Διευθυντές Φωτογραφίας αλλά 

ασκούσαν κατά το παρελθόν το 

επάγγελμα αυτό και για οποιοδήποτε 

λόγο κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης υποψηφιότητας έπαυσαν να 

το ασκούν (λ.χ. λόγω 

συνταξιοδότησης). 
 

3) Φίλοι της Ένωσης είναι όσοι δεν 

ανήκουν στην κατηγορία των 

τακτικών ή επίτιμων μελών και έχουν 

προσφέρει και προσφέρουν 

σημαντικές υπηρεσίες για την 

εκπλήρωση και υλοποίηση του 

σκοπού του σωματείου, εκφράζουν το 

ενδιαφέρον τους και βρίσκονται σε 

μακρόχρονη σχέση ή επαφή ή 

επικοινωνία ή συνεργασία με το 

σωματείο. 

Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες: 1) Τακτικά Μέλη, 2) Επίτιμα Μέλη, 3) Δόκιμα 

Μέλη, 4) Συνεργαζόμενα Μέλη και 5) Φίλοι της Ένωσης. 
 

1. Τακτικό Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. Ασκεί το επάγγελμα του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας και 

β. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα έργα μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ 

των οποίων το ένα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτών της ώρας και τα οποία έχουν 

πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει οποιασδήποτε μορφής 

εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 

2. Επίτιμο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Δεν είναι Τακτικό Μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.1. του παρόντος, πλην όμως δεν είναι 

εν ενεργεία Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας αλλά ασκούσε κατά το παρελθόν το επάγγελμα αυτό 

και για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας έπαυσε να το ασκεί (λ.χ. λόγω 

συνταξιοδότησης), 

β. Ασκεί ή ασκούσε στο παρελθόν επάγγελμα ή ειδικότητα που ανήκει στον οπτικοακουστικό χώρο είτε στον 

ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και τεχνών και με πράξεις και ενέργειές του έχει συνδράμει ιδιαιτέρως ή 

εξακολουθεί να προσφέρει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 
 

3. Δόκιμο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Τακτικού 

Μέλους, ή του οποίου η υποψηφιότητα για Τακτικό Μέλος έχει απορριφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο 7.1 του παρόντος, 

β. Έχει συμμετάσχει ως Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας σε τουλάχιστον τρία (3) έργα 

μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων κανένα δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα εξήντα λεπτά 

της ώρας και τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει 

οποιασδήποτε μορφής εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε 

επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 

γ. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας που έχει λάβει βραβείο φωτογραφίας που τού έχει 

απονείμει το Σωματείο σε οποιοδήποτε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή  

δ. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας, του οποίου η δουλειά έχει βραβευτεί σε επίσημο 

φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  
 

4. Συνεργαζόμενο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Είναι Κινηματογραφιστής/ Διευθυντή Φωτογραφίας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6.1. του παρόντος, 

πλην όμως αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να ασκεί τις υποχρεώσεις του Τακτικού Μέλους. 

β. Ασκεί την ειδικότητα του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας σε οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό 

έργο πλην του κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ (ενδεικτικά: διαφήμιση, 

τηλεοπτικές παραγωγές, κ.ά.). 

γ. Ασκεί ή ασκούσε κατά το παρελθόν οποιαδήποτε ειδικότητα της οπτικοακουστικής παραγωγής, η οποία 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την κινηματογράφηση/διεύθυνση φωτογραφίας και όλες γενικώς τις καλλιτεχνικές 

ή τεχνικές παραμέτρους της εικόνας στον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά έργα. 

Η ιδιότητα του Συνεργαζόμενου δεν εμποδίζει το Μέλος να κατέχει και την ιδιότητα του χορηγού του Σωματείου. 
 

5. Φίλος της Ένωσης μπορεί να είναι όποιος εκφράζει το ενδιαφέρον του και βρίσκεται σε μακρόχρονη σχέση 

ή επαφή ή επικοινωνία ή συνεργασία με το Σωματείο. 

Η ιδιότητα του Φίλου της Ένωσης δεν το εμποδίζει να κατέχει και την ιδιότητα του χορηγού του Σωματείου. 
 

 

… το ΔΣ έχει μία νεωτεριστική πρόταση: ανοίγουμε τις κατηγορίες των μελών και από τρεις τις κάνουμε πέντε – Τακτικά, Επίτιμα, 
Δόκιμα και Συνεργαζόμενα Μέλη και Φίλοι της Ένωσης. Έχει ασφαλώς νόημα να συζητήσουμε καταρχάς αν συμφωνούμε ως προς 
τη δομή, δηλαδή τη διεύρυνση των κατηγοριών – και εδώ το σκεπτικό έχει ως εξής: με τα Τακτικά, τα Επίτιμα και τους Φίλους είμαστε 
ήδη εξοικειωμένοι. Η πρόταση σχετικά με τα Δόκιμα έχει προκύψει μετά από συζητήσεις με διάφορους συναδέλφους και μιλάμε 
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ουσιαστικά για μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν Τακτικά. Εμείς λοιπόν προτείνουμε γι’ αυτούς -εφόσον είναι 
ΔΦ- αντί να τους βάλουμε στους Φίλους που είναι μια απρόσωπη ομάδα, να δημιουργηθεί ένας προθάλαμος εκκολαπτόμενων 
επαγγελματιών, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά και μέσα στην Ένωση. Τα Συνεργαζόμενα μέλη τώρα, είναι μία διεθνής πρακτική 
– πρόκειται για διάφορους άλλους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών, που πάλι δεν θέλουμε να τους σωρεύσουμε στην 
ετερόκλητη ομάδα των Φίλων. Απεναντίας, αποτελεί αναβάθμιση κάποιων Φίλων που επιθυμούν να γίνουν Συνεργαζόμενα Μέλη. 
Αυτοί είναι οι βοηθοί μας, οι χειριστές κάμερας, οι DIT, οι κολορίστες, ακόμα και προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού. 
Οφείλω βεβαίως να σας διαβάσω και την παρατήρηση του Γ. Δασκαλοθανάση που λέει πως «τα Συνεργαζόμενα Μέλη είναι μία 
προσθήκη που μεταβάλει τη βασική σύλληψη και τον στόχο της Ένωσης, που έχει για μέλη κινηματογραφιστές, δηλ. ΔΦ που έχουν 
αριστεύσει στον τομέα αυτό, σε μία Ένωση γενικού χαρακτήρα που στις συνελεύσεις θα συμμετέχουν άτομα με διαφορετικό 
αντικείμενο ασχολίας. Υπάρχει η Ακαδημία Κινηματογράφου γι’ αυτό». Και θα κάνω μια προσωπική τοποθέτηση επ’ αυτού: εγώ δεν 
βλέπω πώς ακριβώς μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της Ένωσης με αυτή την προσθήκη. Ωστόσο, είμαι έτοιμος να συζητήσουμε για την 
αναγκαιότητα να συμμετέχουν όλοι αυτοί στις ΓΣ έστω και με δικαίωμα λόγου – η πρόταση του ΔΣ είναι να εξαιρεθούν από τις ΓΣ τα 
Συνεργαζόμενα και οι Φίλοι και να παραμείνουν μόνον τα Τακτικά, τα Επίτιμα και τα Δόκιμα Μέλη. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Έγινε μια σαφής περιγραφή των διαφορών μεταξύ Τακτικών, Επίτιμων, Δόκιμων και Συνεργαζόμενων μελών 
και αν έχει ολοκληρωθεί η εισήγηση, παρακαλώ και άλλα μέλη να τοποθετηθούν γενικά… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να μην υπάρχουν σκιές: βρίσκομαι εδώ με μια 
διαφορετική άποψη που την καταθέτω σε όλους και είμαι ανοιχτός να με πείσετε ότι αυτό που ψηφίζει η πλειοψηφία -που, 
εννοείται, είναι το σωστό-… Θέλω να ακούσω τις απόψεις και πώς τις εκφράζει κανείς – ο Χρ. Αλεξανδρής ήδη εντόπισε το βασικό 
σημείο του προβληματισμού μου, αν όλοι αυτοί μπορούν να συμμετέχουν και με ποιον τρόπο στις συνελεύσεις μας. Όσο για τη λέξη 
«ελίτ» που είπα Γιώργο [Αρβανίτη], μπορεί να προκαλεί περίεργα συναισθήματα ή να θεωρείς περίεργο τον όρο, αλλά δεν βρήκα 
άλλον για να περιγράψω αυτό που έχω ως σύλληψη για την Ένωση. Έχω μια διαφορετική αντίληψη για την Ένωση, αλλά είμαι 
ανοιχτός να με πείσετε. Η Ένωση είναι μία ελίτ που έχει κάποιους καταξιωμένους, που έχουν φτάσει στον μεγαλύτερο βαθμό που 
μπορούν να φτάσουν – και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για τους νέους, τα δόκιμα μέλη -που συμφωνώ να υπάρχουν-, ότι κάποια 
στιγμή θα αποκτήσουν και αυτοί αυτόν τον τιμητικό τίτλο, αλλά με αρκετές ταινίες και προσπάθεια και με γαλόνια στην πλάτη. Αν 
μπαίνει κάποιος με ευκολία επειδή έκανε δύο ταινίες και τις ανέβασε στο YouTube… Αυτό πρέπει να προασπίσουμε – και πάλι όμως, 
είμαι ανοιχτός σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να μεγαλώσει η Ένωση, ότι πρέπει να διευρυνθεί, να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. 
 

Γ. Φρέντζος: Να πω καταρχάς ότι ήμουν μέλος της Επιτροπής τροποποίησης Καταστατικού και άρα θα ήμουν ανακόλουθος να πω 
διαφορετικά πράγματα. Αλλά βεβαίως έχουν υπάρξει προτάσεις και του Γ. Δασκαλοθανάση και του Δ. Ευθυμιόπουλου και άλλων, 
που σαφώς τις συζητάμε – δεν λέμε ότι αυτό είναι και τέλειωσε. Προσωπικά συμφωνώ και στις πέντε κατηγορίες – τα Δόκιμα μέλη 
είναι αυριανοί συνάδελφοι, παιδιά από τις σχολές που επίσης θα βοηθήσουν σε πολλά την Ένωση και συμφωνώ να συμμετέχουν 
στις ΓΣ, όπως συμφωνώ να μην συμμετέχουν τα Συνεργαζόμενα. Και κάτι τελευταίο είναι πως θα ’θελα ο βοηθός, ο κολορίστας, κ.ά., 
που είναι συνεργάτες μας, να υπάρχουν σε μια ειδική κατηγορία.  
 

Γ. Γιαννέλης: Καταρχάς και εγώ συμφωνώ στη διεύρυνση των κατηγοριών και θέλω να πω πως εγώ και ο Ηλ. Αδάμης είμαστε εδώ 
[στον Καναδά] συνεργαζόμενα μέλη του Canadian Society of Cinematographers και μάλιστα συμμετέχουμε σε ψηφοφορίες – και 
βέβαια, συμμετέχουμε και οικονομικά, ένα πράγμα που θα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί φέρνουν λεφτά στην Ένωση όλα αυτά τα 
μέλη. 
 

Γ. Αρβανίτης: Καταρχάς Γιάννη [Δασκαλοθανάση] ζητώ συγνώμη για το «ελίτ», αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ακούμε συνεχώς για 
τους «άριστους» και ταράχθηκα… Είμαι σύμφωνος με τις κατηγορίες – και εμείς εδώ [στη Γαλλία] έχουμε φίλους της Ένωσης, που 
δεν συμμετέχουν στη ΓΣ και είναι η Panavision, η TSF, που μας υποστηρίζουν και δίνουν χρήματα. Θα έλεγα λοιπόν, αυτούς να μην 
τους αποκλείσουμε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να μιλήσει; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Συμφωνώ με τη διεύρυνση και με την πρόταση του Προέδρου να μην παίρνουν μέρος στις ΓΣ ούτε οι 
Συνεργαζόμενοι ούτε οι Φίλοι, γιατί νομίζω πως θα αυτό είναι φθορά και για τους ίδιους. 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γ. Δασκαλοθανάση και θα πρότεινα στο όνομα της διεύρυνσης να μην γίνει πανικός 
του τύπου «περάστε παιδιά» – εγώ θα προτιμούσα μία ελίτ, αλλά με μία διευρυμένη έννοια του όρου, δηλαδή εκείνων που έχουν 
πασχίσει γι’ αυτή τη δουλειά και όχι ο κάθε παρατρεχάμενος. Ναι στον focus-puller, ναι στον camera operator, ναι σε αυτούς που 
έχουν μια διαδρομή προς τα κάπου, αλλά όχι να γίνουμε ξέφραγο αμπέλι. 
 

Γ. Αρβανίτης: Πάντως, υπάρχει κάποιος ΔΦ που λέγεται Γιώργος Καρβέλας, ο οποίος αποκλείστηκε παρότι έχει μεγάλο ταλέντο, που 
κανονικά θα έπρεπε να τον τραβάμε για να έρθει στην Ένωσή μας και όχι να περιμένει απ’ έξω. 
 

Αρ. Θέος: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πως δεν μας υποχρεώνει κανείς να αποδεχθούμε τους πάντες και πάντα θα είναι στο χέρι 
μας, στην επιλογή μας, να αποδεχθούμε νέα μέλη, είτε ως Δόκιμα είτε ως Συνεργαζόμενα είτε ως Τακτικά – εμείς το αποφασίζουμε 
πάντα. Λέμε όμως ότι φτιάχνουμε το πλαίσιο με τρόπο που να είναι πιο εύκολο, να μην «πυροβολάμε τα πόδια μας». Και βεβαίως 
συμφωνώ με την πρόταση του ΔΣ. 
 

Γ. Φώτου: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση: τα Δόκιμα ή τα Συνεργαζόμενα θα έχουν και ψήφο, αν τυχόν συμμετέχουν στις ΓΣ; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, όχι επ’ ουδενί. Θα το αναφέρουμε και πιο κάτω, αλλά σε καμία περίπτωση… 
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Π. Μαντζανάς: Παρότι τώρα μιλάμε για τις κατηγορίες και όχι για τον τρόπο αποδοχής, θέλω να θυμίσω πως πριν από αυτή την 
Ένωση, όταν υπήρχε μια προηγούμενη Ένωση, θυμάμαι πως εγώ, ο Δ. Ευθυμιόπουλος, ο Δ. Κασιμάτης, ο Π. Νούσιας, κ.ά. είχαμε 
υπάρξει Δόκιμα μέλη. Γίνεται μια μαγιά δηλαδή που τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν – και το ίδιο θα γίνει με τους 
Συνεργαζόμενους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί λόγω της τεχνολογίας είναι πολλά παιδιά από πανεπιστήμια και αλλού, που 
δεν περνάνε από συνεργεία και βγαίνουν κατευθείαν ΔΦ – με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. 
 

Γ. Αρβανίτης: Ούτως ή άλλως, για να γίνει κάποιο Τακτικό μέλος θα πρέπει να προταθεί από δύο συναδέλφους που είναι ήδη Τακτικά 
μέλη. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εφόσον λοιπόν τελείωσαν οι γενικές τοποθετήσεις ας πάμε στις ξεχωριστές κατηγορίες. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για το Τακτικό μέλος λοιπόν: «… μπορεί να είναι όποιος πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  α. Ασκεί 
το επάγγελμα του Κινηματογραφιστή/ΔΦ και β. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρία ολοκληρωμένα έργα μυθοπλασίας ή 
δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτών της ώρας και τα οποία έχουν 
πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει οποιασδήποτε μορφής εμπορικής τηλεοπτικής, 
διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό». Ο Γ. Δασκαλοθανάσης 
έχει υπογραμμίσει το «…ή άλλης μετάδοσης…» και υποθέτω ότι εννοεί πως αυτό το σημείο χρίζει περαιτέρω διευκρίνησης. Επίσης 
λέει πως «…Τακτικά μέλη… τρεις ταινίες τουλάχιστον εξήντα λεπτών και όχι μικρού μήκους. Ο αρχικός στόχος ήταν και πρέπει να 
είναι να αγκαλιάσουμε τους νέους μικρομηκάδες ως Δόκιμα μέλη μεν, αλλά να τους δώσουμε το κίνητρο ενός υψηλότερου στόχου 
που θα κατακτήσουν με προσπάθεια». 
Συνεπώς, μπαίνουν δύο ζητήματα: το ένα είναι να διευκρινιστεί τι σημαίνει «…ή άλλης μετάδοσης…» και το άλλο είναι αν αυτά τα 
τρία έργα θα παραμείνουν ως είχαν [μία ταινία μεγάλου μήκους και δύο μικρού] ή αν θα γίνουν τρεις ταινίες μεγάλου μήκους. Ως 
προς το «…ή άλλης μετάδοσης…», το σκεπτικό είναι η περίπτωση Netflix, HBO, κ.ά. που δεν θεωρούνται διαδικτυακές μεταδόσεις. 
Είναι πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών -μετάδοσης οπτικοακουστικού έργου, εννοώ-, που δεν βλέπουμε άλλο τρόπο που να 
μπορούν να περιληφθούν. Το δεύτερο είναι ότι, κατά την προσωπική μου -και όχι του ΔΣ- άποψη, το να πούμε ότι αυτά τα τρία έργα 
από μία ταινία μεγάλου μήκους και δύο μικρού γίνονται τουλάχιστον τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, δεν πρέπει να ισχύσει, κυρίως 
για λόγους ισονομίας: ας μην ξεχνάμε ότι κάποια από τα υπάρχοντα μέλη έγιναν αποδεκτά υπό αυτό το καθεστώς και δεν βλέπω 
τον λόγο γιατί ξαφνικά πρέπει να αβγατίσει το κριτήριο αποδοχής. Για λόγους ισονομίας λοιπόν και για το λόγο ότι πρέπει να 
σεβόμαστε τον εαυτό μας και το υφιστάμενο δυναμικό μας, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι πολλαπλάσιο αυτού με το οποίο έχει 
γίνει αποδεκτό ένα μεγάλο κομμάτι της Ένωσης. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αφού ολοκλήρωσε ο Χρήστος, να πω καταρχάς πως χαίρομαι που βλέπω από όλους μας διάθεση να συζητηθεί 
και να παρθεί η πιο σωστή απόφαση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα παρακαλέσω μόνο να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα 
περιττά, τους προλόγους, κλπ. και να μιλήσουμε επί της ουσίας. Παρακαλώ για τις τοποθετήσεις των μελών… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θέλω να κάνω μία διευκρίνιση: σωστή η παρατήρηση ότι πρέπει να βάλουμε τον πήχη εκεί που πρέπει, αλλά 
να θυμίσω πως -καλώς ή κακώς- εμείς είμαστε τα ιδρυτικά μέλη και έπρεπε να βρούμε τον συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που 
απαιτούνταν για να φτιάξουμε την Ένωση. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή, στην εκκίνηση της Ένωσης υπήρχαν μέλη που δεν είχαν κάνει 
ταινίες και έκαναν μετά ή δεν έχουν κάνει ακόμη – αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να κατεβάσουμε τον πήχη -από τη στιγμή 
μάλιστα που συμμετέχουν πια μέλη που έχουν φτάσει στα Oscar- και να πούμε πως ένας που έχει κάνει μια-δυο ταινίες για το 
YouTube μπορεί να μπει και να είναι ισότιμο Τακτικό μέλος με τους υπόλοιπους. 
 

Γ. Φώτου: Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και παλιότερα: κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο αυτό που υπάρχει στο ισχύον Καταστατικό 
και θα πρέπει να αυξηθούν οι μεγάλου μήκους – αν όχι τρεις, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. Και καταλαβαίνω Χρήστο για την 
ισονομία που λες, αλλά συμφωνώ με τον Γ. Δασκαλοθανάση και νομίζω πως μπορεί πλέον να αυξηθεί. 
 

Γ. Φρέντζος: Καταρχάς να επιβεβαιώσω από που είπε ο Γ. Δασκαλοθανάσης, ότι υπήρχε η ανάγκη για συγκεκριμένο αριθμό μελών 
για να ιδρυθεί η Ένωση, γι’ αυτό και αρχικά είχαμε βάλει τρεις ταινίες μικρού μήκους και κατόπιν αυτό έγινε μία ταινία μεγάλου 
μήκους και δύο μικρού. Όμως θα υποστηρίξω αυτό που προτείνεται γιατί, εντάξει έχουμε τον Ph. Papamichael που πάει για Oscar, 
αλλά αυτός κινείται εκεί που κινείται, ενώ εδώ είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει τρεις ταινίες και να είναι και αριστουργήματα. 
Να το θέσω και διαφορετικά: κάποιον που έχει κάνει μια μεγάλου μήκους και βραβεύεται και κάνει και μία μικρού, θα τον έχουμε  
απ’ έξω γιατί στη χώρα που ζούμε δεν μπορεί να κάνει μία τρίτη; Είναι μεγάλο το νούμερο των τριών ταινιών – και μάλιστα ταινίες 
που να πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις αποδοχής στο GSC. Νομίζω λοιπόν πως η συγκεκριμένη αντιπρόταση εμποδίζει αυτούς 
τους πέντε ή έξι που θα έπρεπε να είναι στην Ένωση – τη Χ. Μουμούρη που έχουμε βραβεύσει, τον Γ. Καρβέλα που επίσης έχουμε 
βραβεύσει και που δεν ξέρω καν αν έχουν κάνει τρεις ταινίες. Τέλος, Γιάννη [Δασκαλοθανάση], επειδή το λες συνέχεια, δεν είπαμε 
για το YouTube – εκεί μπορεί να ανεβάσει όποιος θέλει μια ταινία και δεν μιλάμε γι’ αυτό. Ο Χρήστος εξήγησε ακριβώς τι εννοούμε. 
 

Κ. Σταμούλης: Πιστεύω πως το «…ή άλλης μετάδοσης…» πρέπει να διαγραφεί και πως το «διαδικτυακό» καλύπτει τα πάντα. Το «…ή 
άλλης μετάδοσης…» είναι μια πόρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά βούλησιν…  
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Καταρχάς συμφωνώ με τον Γ. Φρέντζο περί της μίας καλής δουλειάς που είπε, αλλά προσωπικά έχω 
πρόβλημα με το διαδικτυακό γενικώς – εννοώ, τι σημαίνει «διαδικτυακή προβολή»; Θα ήθελα δηλαδή να διαγραφεί αυτό και να 
διευκρινιστούν οι πλατφόρμες.  
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Στ. Αποστολόπουλος: Άρα, λίγο ως πολύ, λέμε πως κοινός στόχος είναι να γίνει τόσο σαφές αυτό, που να μην ενέχει κινδύνους στο 
μέλλον. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν μου επιτρέπετε μία τελευταία παρέμβαση: πρώτον, συμφωνώ με τον Γ. Δασκαλοθανάση και τον Γ. Φρέντζο ότι 
το αρχικό Καταστατικό ήταν ενδεχομένως λίγο πιο ελαστικό γιατί έπρεπε να φτιαχτεί η Ένωση. Όμως, θυμίζω πως ενώ τότε 
χρειαζόμασταν είκοσι μία υπογραφές, οι υπογραφές που τελικά είχε το αρχικό Καταστατικό είναι είκοσι εννέα – και αυτό το θυμάμαι 
καλά, γιατί η εικοστή ένατη είναι η δική μου. Επομένως, στην πραγματικότητα θα μπορούσαν και τότε να εξαιρεθούν οκτώ μέλη – 
όμως αυτό δεν έγινε. Και δεν νομίζω πως ήταν για λόγους ελαστικότητας, αλλά ήταν θέμα βούλησης – και βάζω τον προβληματισμό, 
γιατί να αλλάξει αυτή η βούληση τώρα; Δεύτερον, θα επαναλάβω πως κανείς δεν μιλάει για YouTube, για Vimeo και τέτοιου είδους 
πλατφόρμες. Και αν αυτό χρειάζεται διευκρίνιση, παρακαλούμε βοηθήστε μας να το διατυπώσουμε με όση μεγαλύτερη σαφήνεια 
γίνεται. Επιπλέον, θα δείτε παρακάτω πως το ΔΣ είναι που κρίνει και αποφασίζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το φέρει στη 
ΓΣ – άρα, μπαίνει και ζήτημα καλής πίστης προς τη λειτουργία του ΔΣ. Δεν είναι βλαμμένοι αυτοί οι άνθρωποι και γνωρίζουν αν 
γίνεται λόγος για YouTube, για Vimeo και οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω πως κανένα ΔΣ δεν θα τολμήσει να φέρει στη ΓΣ υποψηφιότητα 
-και μάλιστα για Τακτικό μέλος- που θα αφορά διαδικτυακές μεταδόσεις αυτής της στάθμης. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επειδή πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω πως το καλύτερο είναι να βοηθήσουμε ώστε να 
διατυπωθεί σωστά – κανείς δεν έχει κακή πρόθεση… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Βεβαίως – παρακαλούμε πολύ να μας βοηθήσετε. 
 

Π. Μαντζανάς: Να επισημάνω πως το «…ή άλλης μετάδοσης…», επειδή ακριβώς είναι Καταστατικό, μας βοηθάει για το μέλλον. Γιατί 
αύριο μπορεί να υπάρξει άλλου είδους μετάδοση που δεν έχουμε προβλέψει – να θυμίσω ότι παλαιότερα, σε παρόμοια περίσταση, 
γράφαμε για «κινηματογραφική ταινία» και με θυμάμαι να λέω πως αυτό πρέπει να γίνει «οπτικοακουστικό έργο». Δεν είναι μόνο 
η αίθουσα, στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει – ταινίες που τώρα πάνε στα Oscars δεν έχουν παιχτεί σε αίθουσα. Αυτή η διατύπωση 
πρέπει να παραμείνει και υπάρχουν οι δικλείδες παρακάτω: υπάρχουν καταρχάς τα δύο μέλη που προτείνουν – θα υπάρξουν δηλαδή 
δύο μέλη που θα προτείνουν ταινίες από το YouTube και θα υπάρξει ΔΣ -δηλαδή άλλοι πέντε- που θα δεχθούν τις ταινίες από το 
YouTube και θα υπάρξει και η πλειοψηφία [της ΓΣ] που θα το δεχθεί; Αντιθέτως, αν κάνουμε μία δεσμευτική διατύπωση και αλλάξει 
η τεχνολογία, θα πρέπει και πάλι να κάνουμε αλλαγή Καταστατικού για να γίνουν αποδεκτά νέα μέλη. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Σωστό είναι αυτό που λες και το ακούμε και θα ήθελα να πω ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι 
μεθαύριο μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν δηλαδή υπάρχει τρόπος να το διασφαλίσουμε τώρα και υπάρχουν 
σαφείς προτάσεις, θα πρέπει να τις ακούσουμε. 
 

Αρ. Θέος: Θα έλεγα περίπου αυτά που είπε και ο Π. Μαντζανάς: η τεχνολογία τρέχει, τα πράγματα αλλάζουν και θεωρώ ότι είναι στο 
χέρι μας να… Όταν το κάνουμε τόσο πολύ δεσμευτικό είναι σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Το ταινιάκι από το 
YouTube δεν έχει de facto δικαίωμα να μπει, δεν είναι κριτήριο on/off – εμείς θα αποφασίσουμε αν θα το κάνουμε αποδεκτό ή όχι. 
Το ζήτημα είναι να μην το στραγγαλίσουμε και η πρόταση που κάνω -χρησιμοποιώντας τον νομικό όρο «επιγραμμική»-, είναι η 
διατύπωση «εμπορικής τηλεοπτικής/διαδικτυακής/συνδρομητικής/επιγραμμικής μετάδοσης», ώστε το «εμπορική» να αναφέρεται 
σε όλα αυτά. 
 

Ηλ. Αδάμης: Δεν βλέπω τον λόγο να βάλουμε παραπάνω εμπόδια για να κάνουμε εκ προοιμίου πιο δύσκολη τη δυνατότητα κάποιου 
να προταθεί ή να αιτηθεί να γίνει μέλος μας. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν ήδη αρκετές δικλείδες ασφαλείας, πολύ περισσότερο 
μάλιστα που δεν είναι αρμοδιότητα μίας μόνο επιτροπής να εγκρίνει τελικά μία πρόταση, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί από μία 
ολόκληρη ΓΣ – οπότε θεωρώ ότι είναι σωστά διατυπωμένο το τι πρέπει να έχει κάποιος ως έργο για να μπορεί να προταθεί. Κάνω 
μια δεύτερη σκέψη μήπως το «εξήντα λεπτά» είναι ένα νούμερο που αύριο μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα – για 
παράδειγμα, αν κάποιος κάνει μία δουλειά πενήντα λεπτών που μπορεί να βλέπεται σε όλο τον κόσμο και να γράφονται άρθρα για 
την υπέροχη δουλειά του, εμείς δεν θα μπορούμε να τον προτείνουμε γιατί θα είναι πενηντάλεπτη. Αλλά δεν κάνω την πρόταση να 
αλλάξει και αυτό. Θεωρώ όμως πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βάλουμε παραπάνω ποσοτικά αρνητικά κριτήρια στο να 
είναι κάποιος προτεινόμενο μέλος της Ένωσής μας. 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Σέβομαι όλα όσα έχουν ειπωθεί και θα είμαι σύντομος. Θα πω πώς έγινα εγώ μέλος του GSC: επειδή ήξερα ότι 
τότε οι όροι ήταν αυστηροί δεν είχα κάνει καν αίτηση και κάποια στιγμή ένας σκηνοθέτης ανέβασε στο YouTube έναν πιλότο που 
είχα κάνει και μου είπαν «έλα στην Ένωση γιατί, εντάξει, σε ξέρουμε». Εγώ έτσι μπήκα στο GSC και δεν έφερα ούτε τρεις ταινίες ούτε 
τίποτε – και δεν είναι θέμα ονόματος ή κάτι άλλο, είναι μόνο θέμα ποιότητας της δουλειάς. Το ποιος κρίνει την ποιότητα είναι η 
ιστορία και όχι το διαδικτυακό ζήτημα που έχει γίνει μέρος της ζωής μας. 
 

Αρ. Θέος: Θέλω να θυμίσω σε όλους την επιστολή που έστειλε το μέλος μας J. Chressanthis, που λέει ότι και στο ASC για πολλά 
χρόνια επέμεναν μόνο στις ταινίες και ότι πραγματικά το ASC μεταμορφώθηκε όταν τελικά αποφάσισαν να βάλουν και ανθρώπους 
που είχαν κάνει μόνο ντοκιμαντέρ ή μόνο τηλεοπτικές δουλειές και δεν είχαν τις ταινίες. Δηλαδή και ο J. Chressanthis θεωρεί ότι τα 
κριτήρια πρέπει να είναι πιο ανοιχτά, ευρύτερα. 
 

Γ. Φώτου: Είναι αλήθεια ότι η επιστολή του J. Chressanthis με προβλημάτισε αρκετά και -παρότι έρχεται σε αντίθεση με αυτά που 
είπα πριν- θα πρέπει να συμφωνήσω. Συμφωνώ και με τον Γ. Φρέντζο ότι οι τρεις μεγάλου μήκους στην Ελλάδα είναι δύσκολη 
υπόθεση, αλλά θα μπορούσαν να είναι δύο. Το λέω και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί όποιος έχει κάνει μία μεγάλου μήκους θα 
μπορεί να κάνει αίτηση, να απορριφθεί και να αναρωτηθεί γιατί – θα πρέπει να το φρενάρουμε κάπως αυτό. Αλλά και πάλι, όντως 
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με έχει προβληματίσει η επιστολή του J. Chressanthis – αυτό με τα τηλεοπτικά, που όλο και θα αυξάνονται, τίθεται ένα ζήτημα αν 
κάποιος έχει κάνει φοβερά τηλεοπτικά και δεν έχει κάνει ταινία… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτά ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε; Το ένα θέμα που 
έχει προκύψει είναι αν τα τρία έργα θα παραμείνουν ως ένα μεγάλου μήκους και δύο μικρού -αν δηλαδή με κάποιες παραμέτρους 
αισθανόμαστε ότι διαφυλάσσεται αυτό- και το άλλο είναι αν η ασάφεια περί «…άλλης μετάδοσης…» πρέπει να αλλάξει ή να γίνει 
πιο συγκεκριμένη ή κάτι άλλο. Επίσης Παντελή [Μαντζανά], σε σχέση με αυτό που είπες ότι έτσι μένει ανοιχτό και διασφαλίζεται, 
δεν νομίζω πως αύριο υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί μία άλλη μορφή ταινίας που να επικαλεστεί κάποιος ότι αυτή δεν έχει 
προβλεφθεί και πρέπει να μείνει απ’ έξω. Δηλαδή και πάλι θα αναγνωρίσουμε ότι το καλό έργο είναι ένα καλό έργο και θα το 
δεχθούμε λόγω μήκους ή απλώς επειδή θα έχει αξία – κανείς δεν πρόκειται να επικαλεστεί το Καταστατικό για να το απορρίψει. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Θα μπορεί να το κάνει όμως… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Γι’ αυτό και το θέτω. Για να το σκεφτούμε και η απόφαση να είναι τέτοια που από τη μία να μην αφήνει τέτοιου 
είδους περιθώρια και από την άλλη να μην αποκλείει πράγματα. Δηλαδή, γι’ αυτό είμαστε εδώ: για να είναι σαφές και να μην είναι 
απαγορευτικό – και είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσεις… 
 

Γ. Φώτου: Για να συμπληρώσω αυτά που είπα πριν, σκέφτομαι ότι αντί να συζητάμε αν θα μείνει μία ή θα αυξηθούν σε δύο ή τρεις 
οι μεγάλου μήκους ταινίες, μήπως τελικά δεν πρέπει να υπάρχει ούτε αυτή η μία μεγάλου μήκους, για όλους τους λόγους που 
ειπώθηκαν – μήπως τελικά πρέπει να γίνει το αντίθετο. Με τη συζήτηση αλλάζω και ’γω γνώμη, συγνώμη… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Τώρα Γιάννη μας έχεις πει εφτά διαφορετικά πράγματα, εντάξει…     
   … (γέλια) … 
 

Γ. Φώτου: Το ξέρω, έχετε δίκιο, αλλά με τη συζήτηση το σκέφτομαι – είδα και την επιστολή του J. Chressanthis που με έβαλε σε 
μεγάλες σκέψεις…  
 

Π. Μαντζανάς: Διαβάζοντας τον J. Chressanthis και ακούγοντας τον Ηλ. Αδάμη, θέλω να πω πως, σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται 
το GSC και με τη συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης Καταστατικού που κάναμε, σκεφτήκαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να 
μπουν ως Συνεργαζόμενα μέλη, τουλάχιστον για τώρα. Συμφωνώ βέβαια ότι το μέλλον πηγαίνει προς τα εκεί και γι’ αυτό [υπάρχει] 
η διατύπωση «…ή άλλης μετάδοσης…». Μιλάμε για το YouTube τώρα, αλλά αύριο το YouTube μπορεί να γίνει το νέο Netflix και να 
κάνει ανάλογες παραγωγές – δεν το ξέρουμε. Όσο το μικραίνουμε τώρα, τόσα προβλήματα θα έχουμε αύριο – ενώ όσο πιο ευρύ 
είναι, θα μας δώσει τη δυνατότητα, για κάποιον που κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φανταζόμαστε, 
να μπορούμε να τον κάνουμε μέλος. Και τα υπόλοιπα πρέπει να παραμείνουν: και τα δύο μέλη να προτείνουν και το ΔΣ να ελέγχει 
αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ΓΣ τελικά να αποφασίζει. Γιατί μετά από δυο-τρία χρόνια θα πρέπει να αλλάξουμε και πάλι 
Καταστατικό; Αύριο μπορεί να μην υπάρχει καν αίθουσα. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θέλω σε αυτό το σημείο να πω πως χαίρομαι πραγματικά που γίνεται μία συζήτηση που θα βοηθήσει πολύ 
την Ένωση, απλώς θέλω να επισημάνω το ζήτημα του χρόνου: είμαστε ακόμη στην αρχή του Καταστατικού και έχει περάσει πάνω 
από μιάμιση ώρα, άρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε και τι ακριβώς θα κάνουμε. Εμένα μ’ αρέσει που γίνεται αυτή 
η εκπληκτική και πολύ δημιουργική συζήτηση και μακάρι να μπορούσε να κρατήσει ατέλειωτες ώρες, αλλά μήπως πρέπει να την 
επεκτείνουμε σε άλλη μέρα, να τη σταματήσουμε, να τη συνεχίσουμε; Μήπως να ψηφήσουμε επιγραμματικά αυτά που λέγονται και 
μετά να αναθεωρήσουμε τις θέσεις μας; Το θέτω απλώς και είναι δική σας η απόφαση. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Θέλω να πω ότι με έπεισαν και ο Ηλίας [Αδάμης] και ο Παντελής [Μαντζανάς] και, εφόσον δεχτούμε ότι 
υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας, προτείνω η διατύπωση να είναι όσο πιο ασαφής γίνεται, οπότε ας μείνει έτσι όπως είναι.  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Έχω ακούσει όλες τις απόψεις ως τώρα και έχω να δηλώσω πως προσωπικά θα ήμουν έτοιμος να δεχθώ στην 
Ένωση ακόμη και έναν καλοτεχνίτη που έχει κάνει ένα οπτικοακουστικό installation. Επειδή τα πράγματα αλλάζουν και βλέπεις πλέον 
σειρές των πενήντα λεπτών που είναι δραματουργία, θα πρότεινα να το αφήσουμε ως έχει – ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
την έννοια του «δραματουργικού περιεχομένου» που θα απέκλειε τα αμιγώς εμπορικά προϊόντα, τύπου διαφήμισης. Σε οτιδήποτε 
άλλο εμπεριέχει το δραματουργικό περιεχόμενο, νομίζω πως η Ένωση θα πρέπει να είναι ανοιχτή. Και αν κρατήσουμε το βασικό 
πράγμα, ότι είμαστε εδώ λόγω της αγάπης μας για τον κινηματογράφο και το οπτικοακουστικό, νομίζω πως έχουμε ήδη απαντήσει 
σε οτιδήποτε και να είναι – οποιουδήποτε μήκους. Θα συμφωνήσω με τον Ηλία [Αδάμη] να μην βάλουμε καν τα εξήντα λεπτά, γιατί 
μπορεί να έχουμε έναν συνάδελφο που έχει κάνει τρία διαμαντάκια μικρότερα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Οπότε να ξαναδούμε το κείμενο και να δούμε αν θα γίνει τροποποίηση στη διατύπωση «…ή άλλης 
μετάδοσης…», που υπάρχουν δύο προτάσεις από τον Κ. Σταμούλη και από τον Αρ. Θέο, ώστε να διευκρινιστεί κάπως αυτό το σημείο. 
Ας διαβάσουμε πάλι τις δύο προτάσεις… 
 

Αρ. Θέος: Του Κ. Σταμούλη είναι «…άλλη διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα…» και η δική μου είναι «εμπορικής τηλεοπτικής/ 
διαδικτυακής/συνδρομητικής/επιγραμμικής μετάδοσης». 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω πως αυτό που περιγράφεις εσύ είναι αρκετά σαφές. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφωνία επ’ αυτού… 
 

Αρ. Θέος: Απλώς να πω ότι πείθομαι από τη συζήτηση και ίσως το πιο ασαφές να είναι και το καλύτερο για εμάς. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι το πιο ευέλικτο, το ασαφές πάντα είναι πιο ευέλικτο… 
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Γ. Φρέντζος: …επιπλέον, έχει τόσες δικλείδες ασφαλείας – ποιο ΔΣ -μην επαναλάβω τα ίδια- θα το κάνει, ποιοι από εμάς θα 
ψηφίσουν, κλπ. Προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν έχει τελειώσει το άρθρο, λυπάμαι – είναι πολύ μεγάλο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Το πιο σημαντικό είναι ότι για όλους είναι σαφές ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα και δεν έχουμε ουσιαστικές 
διαφωνίες και η διατύπωση μπορεί τελικά να μην είναι πραγματική διαφωνία. Αν όμως αισθανόμαστε πως υπάρχει μία καλύτερη, 
μπορούμε να την καταθέσουμε. 
 

Φ. Μήτσης: Ως κατακλείδα, νομίζω πως δεν είναι σαφές για τον άνθρωπο που θα θελήσει να έρθει προς εμάς – νομίζω πως θα 
πρέπει να του δώσουμε πιο σαφείς πληροφορίες, αφού ούτε το μέγεθος, ούτε η ποσότητα, ούτε… δεν έχουν σημασία. Θα διαβάσει 
κάποιος το Καταστατικό μας και δεν θα καταλάβει πώς… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επάνω σε αυτό, εγώ θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο Γ. Αρβανίτης πριν, ότι για να γίνει κάποιος μέλος 
θα πρέπει καταρχάς να τον προτείνουν δύο άτομα – οπότε, δεν είναι ότι θα χτυπήσει την πόρτα και θα ζητήσει να μπει. Έτσι, όταν 
κάποιο μέλος προτείνει με ένα σκεπτικό, νομίζω πως είναι απολύτως σαφές. 
 

Φ. Μήτσης: Αλλά θα πρέπει κάπως να τού δίνεται μια απάντηση γιατί έναν δεν μπορούμε να τον κάνουμε μέλος και μπορούμε 
κάποιον άλλον. Το Καταστατικό μας ήταν ανοιχτό και τώρα θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό, αλλά περισσότερο ασαφές… Νομίζω πως 
κάποιος που ενδιαφέρεται θα θέλει να έχει κάτι πιο χειροπιαστό.  
 

Γ. Αρβανίτης: Αυτός που θα τον προτείνει όμως θα έχει δει πρώτα τη δουλειά του και μπορεί να του πει πως δεν έχει τις 
προϋποθέσεις για την Ένωση. Ή αντίθετα, το μέλος θα πρέπει να εξηγήσει στους υπόλοιπους γιατί τον προτείνει. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακούω διατυπώσεις, αλλά εμένα τουλάχιστον θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στη συγκεκριμένη, γιατί και αρκετά 
ασαφής είναι και βάζει ως ελάχιστη προϋπόθεση τη μία μεγάλου μήκους ταινία, διατηρώντας το μέτρο που υπάρχει μέχρι σήμερα 
και -θα επαναλάβω- για λόγους ισονομίας. Όσο για το «…ή άλλης μετάδοσης…», με όρους ασάφειας επιλέχθηκε αυτό, ακριβώς για 
να συμπεριλάβει κάθε πιθανή μελλοντική περίπτωση. Επομένως, αν συμφωνούμε να παραμείνει η διατύπωση αυτή, να συνεχίσω 
παρακάτω, αλλιώς να το βασανίσουμε λίγο ακόμη…   
 

[ διάφορα μέλη:  Παρακάτω, παρακάτω! ] 
 

Συνεχίζουμε λοιπόν στο Επίτιμο μέλος… «μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Δεν είναι Τακτικό 
Μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.1. του παρόντος, πλην όμως δεν είναι εν ενεργεία Κινηματογραφιστής/ΔΦ αλλά 
ασκούσε κατά το παρελθόν το επάγγελμα αυτό και για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας 
έπαυσε να το ασκεί (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης) και   β. Ασκεί ή ασκούσε στο παρελθόν επάγγελμα ή ειδικότητα που ανήκει στον 
οπτικοακουστικό χώρο είτε στον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και τεχνών και με πράξεις και ενέργειές του έχει συνδράμει 
ιδιαιτέρως ή εξακολουθεί να προσφέρει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου». Η πρώτη προϋπόθεση δηλαδή έχει 
παραμείνει όπως ήταν – στη δεύτερη όμως, προτείνουμε να μπορούν να γίνουν Επίτιμα μέλη όσοι συνδράμουν ή προσφέρουν στην 
Ένωση, χωρίς να αποκλείουμε κανέναν. 
Ο Γ. Δασκαλοθανάσης έχει παρατηρήσει για τον «ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και τεχνών» ότι «το Επίτιμο μέλος πρέπει κατά τη 
γνώμη μου να παραμείνει στον κύκλο των απόμαχων συναδέλφων. Μπορούμε να καλέσουμε την κατηγορία αυτή, του ευρύτερου 
χώρου των γραμμάτων και τεχνών, στην κατηγορία των Φίλων της Ένωσης, με τιμητική πρόσκληση και ιδιαίτερη μεταχείριση». Η 
δική μου απάντηση σε αυτό είναι ότι, όπως θα δείτε παρακάτω, το Επίτιμο μέλος που προέρχεται από τις τάξεις μας, που ήταν 
δηλαδή ΔΦ, εξακολουθεί, εφόσον το επιθυμεί, να χρησιμοποιεί στο όνομά του το GSC – τα άλλα Επίτιμα, των διαφόρων άλλων 
ιδιοτήτων, δεν θα έχουν αυτό το δικαίωμα και άρα, αυτή είναι ήδη μια ειδική μεταχείριση. Αλλά δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην 
μπορούμε να ανακηρύξουμε ως Επίτιμο μέλος οποιονδήποτε άλλον. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω πως είναι σαφές και επειδή επιπλέον τα Επίτιμα μέλη ψηφίζονται επίσης από τη ΓΣ, προτείνω να 
δούμε αν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή επιφύλαξη ή κάτι που νομίζει κάποιος πως πρέπει να αλλάξει, για να προχωρήσουμε. 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Θα συμφωνήσω με τον Γ. Δασκαλοθανάση: ναι στους ΔΦ που έχουν αποσυρθεί, αλλά όχι στο όνομα της 
διεύρυνσης να γίνουμε κάτι… 
 

Γ. Φρέντζος: Είμαι αυτός που το πρότεινε αυτό και το υποστήριξε. Δηλαδή ένας δάσκαλος σε μία σχολή που δεν είναι ο ίδιος ΔΦ, 
αλλά είναι θεωρητικός και βγάζει νέους, καλούς ΔΦ, δεν θα του άξιζε να είναι Επίτιμο μέλος; Επίτιμος άλλωστε σημαίνει «επί τιμή», 
γι’ αυτό από τη μια έχουμε τους συναδέλφους και από την άλλη εκείνον που του δίνεις το δικαίωμα να αποκτήσει την ιδιότητα του 
«επί τιμή» μέλους της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών… 
 

Β. Κατριτζιδάκης: … εγώ, διαφορετικό πράγμα εννοούσα – ενδεχομένως δεν έγινα κατανοητός… Είναι άλλο πράγμα οι άνθρωποι 
που δουλεύουν σε αυτή τη δουλειά, που υπάρχουν σε αυτή και πονάνε γι’ αυτήν και άλλο ο διδάκτωρ που θα πει τη θεωρία του και 
θα βγάλει τους πέντε που είπες. Εγώ δεν διαφωνώ με τη διεύρυνση, αλλά θέλω η διεύρυνση να έχει ουσία και όχι ό,τι να ‘ναι. 
 

Γ. Φρέντζος: Επαναλαμβάνω ότι τα Επίτιμα μέλη αναφέρονται σε ανθρώπους που τιμούμε, οι οποίοι έχουν προσφέρει και δεν 
μπορούν να είναι [μέλη] με διαφορετικό τρόπο. Αν τους βάλουμε ως Φίλους της Ένωσης, νομίζω πως τους υποβαθμίζουμε… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Θα μπορούσες να αναφέρεις ένα-δύο ακόμη παραδείγματα του τι μπορεί να είναι αυτοί ως ειδικότητες, 
μήπως και αισθανθούμε…; 
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Γ. Φρέντζος: Θα μπορούσαν να είναι μουσικοί, για παράδειγμα, σαν τον Χατζηδάκι και τον Θεοδωράκη – δεν θα ήταν τιμή μας αυτοί 
να είναι Επίτιμα μέλη της Ένωσης; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω είναι σαφές… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Εμένα με βρίσκει σύμφωνο η τοποθέτηση του Γ. Φρέντζου ότι πρέπει να υπάρχει μια κατηγορία για αυτούς 
τους ανθρώπους, που μόνο κύρος μπορούν να προσφέρουν στην Ένωση. Εκεί που είμαι ευαίσθητος -συμφωνώντας με τον Β. 
Κατριτζιδάκη- είναι το εξής: αυτοί με τους οποίους δουλέψαμε μαζί τους και μας διδάξανε πραγματικά αυτή την τέχνη, πρέπει να 
έχουν μια ξεχωριστή κατηγορία, μια διακριτή θέση μέσα στην Ένωση. Αν υπάρχει λοιπόν τρόπος να πούμε ότι έχουμε δύο τύπους 
Επίτιμων μελών -π.χ. «Επίτιμα μέλη» και «Επίτιμα-Συνεργαζόμενα μέλη»-, ώστε να δοθεί ειδικό βάρος στους απόμαχους της 
δουλειάς μας που έχουν κάνει έναν σωρό ταινίες, να τους τιμούμε δηλαδή με μία ξεχωριστή κατηγορία και να μην γίνουν ένα μαζί 
με όλους τους υπόλοιπους. 
 

 Γ. Φρέντζος: Μία σύντομη απάντηση, αν μου επιτρέπεις: πιστεύετε δηλαδή ότι ο Ν. Καβουκίδης ή ο Αλ. Γρίβας που είναι ήδη Επίτιμα 
μέλη ή ο Στ. Χασάπης ή ο Άρ. Σταύρου, θα έχουν αντίρρηση να έχουν συν-Επίτιμο μέλος ένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα; Και για 
πόσους μιλάμε δηλαδή – για έναν, δύο, πέντε; Τέλος – αυτοί θα είναι όλοι.  
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ο όρος «Επίτιμο-Συνεργαζόμενο Μέλος» δεν μειώνει το «Επίτιμος», ίσα-ίσα τον βάζει στην κατηγορία που του 
πρέπει. 
 

Γ. Φρέντζος: Ήδη το «Επίτιμο-Συνεργαζόμενο» εμένα μου ακούγεται κάπως… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Και ’γω συμφωνώ με τον Γ. Φρέντζο ότι το «Επίτιμο-Συνεργαζόμενο» είναι πλεονασμός και ακούγεται λίγο 
περίεργο. Όμως, εάν υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη και συγκροτημένη θα πρέπει να κατατεθεί και να ψηφιστεί από τη ΓΣ – οπότε 
και πάλι υπάρχει φίλτρο αφού θα πρέπει να αξιολογηθεί και να ψηφιστεί. Άρα η απάντηση θα προκύψει από την ψηφοφορία. 
 

Π. Μαντζανάς: Θέλω να πω ότι η όποια ψηφοφορία της ΓΣ θα προηγηθεί της πρότασης προς αυτόν που θα θέλουμε να κάνουμε 
Επίτιμο. Δηλαδή, πρώτα θα συμφωνήσουμε όλοι και μετά θα του προτείνουμε. Δεν πρόκειται να μπει κάποιος που δεν θα έχει 
εγκριθεί. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Σαφές. Ας προχωρήσουμε παρακαλώ… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Στη συγκεκριμένη παράγραφο και με τη συγκεκριμένη διατύπωση περιγράφεται η δυνατότητα και μόνο αυτή – δεν 
σημαίνει ούτε ότι θα γίνει, ούτε οτιδήποτε άλλο, μία δυνατότητα είναι μόνο. Να μην είμαστε περίκλειστοι, να δούμε τα πράγματα 
λίγο πιο ανοιχτά. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εγώ, ενώ αρχικά είχα μία επιφύλαξη, νομίζω πως τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού και πάλι προτείνεται 
από κάποιους ή από το ΔΣ και ψηφίζεται σε μία ΓΣ, οπότε -αν δεν υπάρχει αντίρρηση- να το κρατήσουμε και να προχωρήσουμε στο 
επόμενο; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ναι, ναι. Στο κάτω-κάτω πολιτισμικό σωματείο είμαστε… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ακριβώς, αλλά είναι σημαντικό να ειπωθούν οι επιφυλάξεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο η Ένωση γίνεται 
περισσότερο Ένωση και αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στο Καταστατικό μας θα είναι υπέροχο. Να συνεχίσουμε, Χρήστο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μάλιστα. Για το Δόκιμο μέλος – εδώ βέβαια μπαίνουμε σε αχαρτογράφητη περιοχή γιατί ποτέ δεν είχαμε. 
Επομένως όσα προτείνονται είναι επινοημένα και υπό συζήτηση… «μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  α. Είναι Κινηματογραφιστής/ΔΦ, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Τακτικού Μέλους, ή του οποίου η 
υποψηφιότητα για Τακτικό Μέλος έχει απορριφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 7.1 του παρόντος». Ποιο είναι 
το σκεπτικό εδώ: το πρώτο σκέλος νομίζω πως είναι σαφές – το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής: η ως τώρα πρακτική για όσους 
απορρίπταμε, ήταν να τους αντιπροτείνουμε να ενταχθούν στους Φίλους – δηλαδή και πάλι σε έναν σωρό, πράγμα που μπορεί να 
ερμηνευτεί και ως προσβολή. Εμείς εδώ λέμε ότι σε αυτόν που δεν πέρασε τη διαδικασία, να προταθεί να γίνει Δόκιμο μέλος -σε 
αυτόν τον προθάλαμο- και να δοκιμάσει ξανά στο μέλλον. 
… «β. Έχει συμμετάσχει ως Κινηματογραφιστής/ΔΦ σε τουλάχιστον τρία έργα μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ των 
οποίων κανένα δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα εξήντα λεπτά της ώρας και τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε 
κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει οποιασδήποτε μορφής εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν 
συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό». Εδώ απευθυνόμαστε ασφαλώς στους μικρομηκάδες. 
… «γ. Είναι Κινηματογραφιστής/ΔΦ που έχει λάβει βραβείο φωτογραφίας που τού έχει απονείμει το Σωματείο σε οποιοδήποτε 
φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή». Δηλαδή το βραβείο της Δράμας ή αύριο-μεθαύριο κάποιο άλλο 
φεστιβάλ, κλπ. Εφόσον τον έχει βραβεύσει η επιτροπή της Ένωσης να μπορεί να γίνει υποψήφιο Δόκιμο μέλος. 
… «δ. Είναι Κινηματογραφιστής/ΔΦ, του οποίου η δουλειά έχει βραβευτεί σε επίσημο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό». Εννοούμε από την επίσημη επιτροπή του φεστιβάλ, όποια και είναι αυτή. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Μιλάμε για βραβείο φωτογραφίας…  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Φωτογραφίας, ασφαλώς! 
 

Στ. Αποστολόπουλος: … και μιλάμε για ένα Δόκιμο μέλος που ψηφίζεται από τη ΓΣ…; 
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Χρ. Αλεξανδρής: Όχι! Όπως θα δούμε παρακάτω, για τα Δόκιμα μέλη αποφασίζει μόνο το ΔΣ. Βεβαίως, όταν κάποιο Δόκιμο μέλος 
θελήσει να αναβαθμιστεί σε Τακτικό, θα περνάει από την κανονική διαδικασία. Προσωπικά θεωρώ αδόκιμο να ψηφίζει η ΓΣ για κάθε 
υποψήφιο Δόκιμο μέλος. Επειδή όμως έχει γίνει και για όλους, αν υπάρχει αντίρρηση από τα Τακτικά μέλη…  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: …αυτό που είχα προτείνει εγώ δηλαδή. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς. Όπως θα δούμε παρακάτω -στο άρθρο για τις ποινές, τις αποβολές, κλπ.-, έχουμε βάλει μια παράγραφο 
που η «εξουσία» των Τακτικών μελών έναντι όλων των υπολοίπων, είναι συντριπτική. Δηλαδή, εάν ένα μόνο Τακτικό μέλος προτείνει 
την αποβολή ενός Δόκιμου ή Συνεργαζόμενου με αιτιολογημένο σκεπτικό, το ΔΣ περίπου υποχρεούται να το κάνει. Συνεπώς μπαίνει 
άλλη μία δικλείδα ασφαλείας…  Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αν ανοίξουμε την πόρτα σε Δόκιμα μέλη θα γίνει ουρά απ’ έξω – ας 
είμαστε ρεαλιστές. Από την άλλη, δεν θέλω οι υποψήφιοι να περιμένουν μία φορά κάθε χρόνο για να εγκριθούν [από τη ΓΣ]. Το ΔΣ 
να αποφασίζει κατά πλειοψηφία αν ο τάδε κάνει για Δόκιμο μέλος και να γίνεται – αυτή είναι η πρόταση. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, ποιοι θέλουν να μιλήσουν πάνω στο άρθρο; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Φυσικά κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα για τα Δόκιμα μέλη, πρέπει να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος 
να μπουν χωρίς να απαιτείται ΓΣ, αλλά σκέφτομαι ότι, τώρα που η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, γιατί να μην το θέτουμε 
άμεσα σε [διαδικτυακή] ψηφοφορία; Και αυτό να γίνεται πολλές φορές τον χρόνο, όποτε είναι απαραίτητο. Συμφωνώ ότι τα Δόκιμα 
μέλη πρέπει να μπαίνουν με τις ελάχιστες προϋποθέσεις, για να ’ρθουν κοντά μας, να δουλέψουν μαζί μας, να τους βοηθήσουμε, 
να μας βοηθήσουν, κλπ. Απλώς βάζω τη σκέψη να διευκολύνουμε την είσοδό τους με αυτόν τον τρόπο. 
 

Γ. Φρέντζος: Γιάννη το ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο να οργανωνόμαστε σε τέτοια πράγματα – είναι δύσκολο και θα καταντήσει μη 
λειτουργικό. Το ΔΣ που εμείς έχουμε ψηφίσει, το εμπιστευόμαστε και κρίνεται, μπορεί να… Έχουμε και τη δικλείδα ασφαλείας της 
αντίρρησης ενός Τακτικού μέλους. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να αποσταλεί έστω ένα email προς τα [Τακτικά] μέλη ότι θα εντάξουμε τους τάδε ως 
Δόκιμα μέλη, έχει κανείς αντίρρηση; Να ρωτιέται η γνώμη των μελών. 
 

Γ. Φρέντζος: Ειπώθηκε αυτό – προφανώς έτσι θα γίνεται. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Να το κάνουμε σαφές αυτό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία, θα γίνει μία προσθήκη εδώ. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Συγνώμη, αλλά εγώ δεν το πρότεινα αυτό για τα Δόκιμα μέλη – τα Δόκιμα να μείνουν στο ΔΣ. Εγώ το πρότεινα 
μόνο για τα Τακτικά. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ενστάσεις από τη στιγμή που κάποιο δεν είναι παρά Δόκιμο μέλος – όχι να περνάει 
από ΓΣ ο Δόκιμος, να είναι μόνο στο ΔΣ. 
 

Π. Μαντζανάς: Δεν υπάρχει κάτι να ψηφίσουμε – είναι κάτι ποσοτικό. Δεν είναι ότι θα στείλουμε τις μικρού μήκους να τις δούμε και 
να τις ψηφίσουμε – αν πληροί τις προϋποθέσεις, το ΔΣ θα το κάνει αποδεκτό και θα το ανακοινώνει στα μέλη, μην τυχόν και 
υπάρχουν ενστάσεις. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αυτό ακριβώς πρότεινα και ’γω. Ευχαριστώ Παντελή. 
 

Αρ. Θέος: Γιατί επίσης, υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα σε ένα ΔΣ. Όλα αυτά που ζητώνται, κάποιος πρέπει να τα κάνει και ο χρόνος 
δεν περισσεύει. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, να ξαναδούμε τη διατύπωση για την αποδοχή του Δόκιμου μέλους – ότι, δηλαδή, αποφασίζεται από 
το ΔΣ έχοντας ενημερώσει τα μέλη; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Στο συγκεκριμένο άρθρο μπαίνουν τα κριτήρια [αποδοχής]. Αυτό θα μπει σε επόμενο άρθρο, για τον τρόπο εισόδου 
του Δόκιμου μέλους. Προς το παρόν, εμένα με ενδιαφέρει να συμφωνήσουμε στα κριτήρια. Δηλαδή, το διατηρούμε αυτό το «… ή 
όποιου η υποψηφιότητα [για Τακτικό μέλος] έχει απορριφθεί»; Δηλαδή, σε κάποιον που απορρίπτουμε να γίνει Τακτικό μέλος, να 
του προτείνουμε να γίνεται Δόκιμο; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, έτσι όπως διατυπώνεται… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και ’γω, αλλά θα πρέπει να το συμφωνήσουμε… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επομένως, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση να την πούμε, αλλιώς να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο κείμενο…  
(αναμονή)…  Σιωπή σημαίνει κατάφαση, οπότε συνεχίζουμε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνεχίζω λοιπόν. Συνεργαζόμενο μέλος… «μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. 
Είναι Κινηματογραφιστής/ΔΦ που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6.1. του παρόντος, πλην όμως αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να ασκεί 
τις υποχρεώσεις του Τακτικού Μέλους». Επί παραδείγματι για λόγους οικονομικούς ή άλλους – για όποιους θέλουν.  
… «β. Ασκεί την ειδικότητα του Κινηματογραφιστή/ΔΦ σε οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό έργο πλην του κινηματογραφικού 
έργου μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ (ενδεικτικά: διαφήμιση, τηλεοπτικές παραγωγές, κ.ά.).     γ. Ασκεί ή ασκούσε κατά 
το παρελθόν οποιαδήποτε ειδικότητα της οπτικοακουστικής παραγωγής, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την 
κινηματογράφηση/διεύθυνση φωτογραφίας και όλες γενικώς τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές παραμέτρους της εικόνας στον 
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κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά έργα. Η ιδιότητα του Συνεργαζόμενου δεν εμποδίζει το Μέλος να κατέχει και την ιδιότητα 
του χορηγού του Σωματείου». 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Να δούμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις επ’ αυτών. Νομίζω ότι έχει ήδη γίνει αρκετή συζήτηση και έχει αρχίσει να 
ξεκαθαρίζει στο μυαλό μας, οπότε αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάποια βελτίωση ή να προβάλλει αντίρρηση… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν μου επιτρέπεις, να προσθέσω κάτι ακόμη Πρόεδρε: αυτές οι δύο προσθήκες έχουν και μία μικρή «πονηριά». 
Είναι αυτονόητο ότι και τα Δόκιμα και τα Συνεργαζόμενα μέλη θα έχουν συνδρομές – στην πραγματικότητα, όνειρο του παρόντος ΔΣ 
είναι ότι με τις συνδρομές αυτών που θα προσέλθουν και με τις χορηγίες, σε βάθος χρόνου ή και πιο σύντομα απ’ όσο νομίζει κανείς, 
να είμαστε σε θέση να καταργήσουμε εντελώς τη συνδρομή για τα Τακτικά μέλη. Είχα μια αμφιβολία για το αν αυτό θα έπρεπε να 
ειπωθεί, γιατί θα πάμε σε εκλογές σε λίγο καιρό – το κάνω όμως με αφορμή μία παρατήρηση του Δ. Θεοδωρόπουλου -με την οποία 
συμφωνώ απολύτως- ότι τα 75€ εξακολουθούν να είναι υψηλό ποσό. Έχουμε όμως την υποχρέωση να καταβάλλουμε την ετήσια 
συνδρομή μας προς την IMAGO, η οποία είναι γύρω στα 35€, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, ή να φέρουμε τη συνδρομή εκεί ή εάν 
υπάρχει η δυνατότητα μέσω άλλων συνδρομών και χορηγιών, να την καταργήσουμε εντελώς και πράγματι ο τίτλος GSC να είναι 
τιμητικός. Απλώς την καταθέτω ως σκέψη για το μέλλον… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Με μπερδεύει λίγο το γεγονός ότι ένας ΔΦ που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει 75€ τον χρόνο μπορεί να 
γίνει Συνεργαζόμενο μέλος. Ενώ αν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα θα ήταν καλό να τον αγκαλιάσουμε με άλλον τρόπο – το να 
τον βάλουμε σε ένα υποδεέστερο ρόλο μου προκαλεί αμηχανία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι όταν καταργηθεί εντελώς η συνδρομή για τα Τακτικά μέλη δεν θα έχει λόγο ύπαρξης 
αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει. Αν θέλετε να το εξαλείψουμε εντελώς, δεν έχω αντίρρηση… 
 

Γ. Φρέντζος: Συμφωνώ με το πνεύμα αυτού που λες Γιάννη [Δασκαλοθανάση], αλλά εγώ -το ξέρεις καλά επειδή έχεις θητεύσει στη 
Διοίκηση ως Πρόεδρος- εξακολουθώ να αισθάνομαι άσχημα για το ότι καταβάλω κανονικά τη συνδρομή μου, ενώ υπάρχουν μέλη 
που δεν έχουν πληρώσει ποτέ μέχρι τώρα. Το πνεύμα της επιτροπής τροποποίησης του Καταστατικού ήταν, όλους αυτούς, αντί να 
τους διαγράψουμε, να τους διατηρήσουμε ως Συνεργαζόμενους. Αντιλαμβάνομαι ότι τα 75€ είναι ποσό, αλλά το πράγμα έχει και 
ένα όριο. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος [Φρέντζος], αλλά αν το δηλώσει ένας συνάδελφος ότι αδυνατεί -και όχι 
να αδιαφορεί, όπως στην προκειμένη περίπτωση δύο συνάδελφοι- και ταυτόχρονα θέλει να είναι μαζί μας… Σε αυτόν αναφέρομαι. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι είναι επίσης σημαντικό για ένα μέλος που δεν έχει να πληρώσει, το αν μετέχει. 
Γιατί αν δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, δεν έχει κανένα νόημα [να συζητάμε] – αλλά για ένα μέλος που συμμετέχει, που συνεισφέρει, που 
είναι κοντά και δεν έχει να πληρώσει, συμφωνώ με τον Γιάννη [Δασκαλοθανάση] ότι θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Αλλά για το 
μέλος που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, δεν έχει παραστεί σε ΓΣ, ούτε έχει συμμετάσχει σε τίποτα, σαφώς δεν έχει κανένα νόημα. 
 

Γ. Γιαννέλης: Θα ήθελα να πω πως δεν συμφωνώ να μην πληρώνουμε – αντίθετα, συμφωνώ να πληρώνουν όλοι. Μπορούμε να 
ξαναδούμε βέβαια τι θα πληρώνει ο καθένας και σίγουρα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αλλά δεν συμφωνώ 
καθόλου να μην πληρώνουμε. Και μια περιγραφή του τι συμβαίνει εδώ [στον Καναδά]: ως Συνεργαζόμενα μέλη, πληρώνουμε στην 
καναδική Ένωση και υπάρχει υποσημείωση για το τι πληρώνει ο καθένας για την IMAGO, δηλαδή ποιο ποσοστό από αυτό που 
πληρώνουμε πάει εκεί. 
 

Γ. Αρβανίτης: Θέλω να ρωτήσω αν οι κολορίστες, ως στενοί συνεργάτες των ΔΦ, μπορούν να γίνουν Συνεργαζόμενα μέλη.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όπως περιγράφεται αυτή τη στιγμή, βεβαίως και μπορούν Γιώργο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ας επιστρέψουμε στο κείμενο επομένως… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία, συμφωνούμε στις διατυπώσεις συνολικά ή θέλουμε να διαγραφεί το πρώτο; Προσωπικά είμαι ανοιχτός σε 
οποιαδήποτε πρόταση. Μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς το α. 
 

Γ. Φρέντζος: Στο πνεύμα τού να είναι ανοιχτά τα πράγματα για διάφορα που θα συμβούν, ας το αφήσουμε. Μέχρι τώρα στο 
Καταστατικό έτσι έχουμε λειτουργήσει, τι μας πειράζει; Η δική μου πρόταση είναι αυτή. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει πως, ως Συνεργαζόμενο μέλος, δεν θα έχει τον τίτλο GSC. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό: GSC στον τίτλο έχουν μόνον τα Τακτικά μέλη και τα Επίτιμα που είναι απόμαχοι 
ΔΦ – κανένας άλλος. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αν δεν υπάρχει αντίρρηση επομένως, ας συνεχίσουμε με το κείμενο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Βεβαίως. Φίλος της Ένωσης λοιπόν… «μπορεί να είναι όποιος εκφράζει το ενδιαφέρον του και βρίσκεται σε 
μακρόχρονη σχέση ή επαφή ή επικοινωνία ή συνεργασία με το Σωματείο. Η ιδιότητα του Φίλου της Ένωσης δεν το εμποδίζει να 
κατέχει και την ιδιότητα του χορηγού του Σωματείου». Πρόκειται για διατήρηση του παλαιού άρθρου, ελαφρώς αναδιατυπωμένου. 
Εδώ ολοκληρώνεται το 6ο άρθρο – αν όχι το μεγαλύτερο, σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα άρθρα της τροποποίησης, που, επιπλέον 
περιείχε αχαρτογράφητα νερά, οπότε και λογικά μας πήρε τόσο χρόνο. 
 

Γ. Φώτου: Μπορείτε να επαναλάβετε αν τα Δόκιμα και τα Συνεργαζόμενα μέλη θα παρευρίσκονται στις ΓΣ; Γιατί αν δεν είναι, ποιο 
θα είναι το κίνητρο για κάποιον να γίνει Συνεργαζόμενο μέλος, να πληρώνει δηλαδή χωρίς να συμμετέχει; 
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Χρ. Αλεξανδρής: Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τους βοηθούς μας, τους χειριστές κάμερας, τους κολορίστες, κ.ά., δηλαδή, για τους 
επαγγελματίες της εικόνας που θέλουν να είναι κοντά μας – και που θέλουν να αναβαθμιστούν από Φίλοι σε Συνεργαζόμενα μέλη 
της Ένωσης. 
 

Γ. Αρβανίτης: Και θα έχουν μία ειδική συνδρομή; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Θα φροντίσουμε βεβαίως αυτή να είναι ένα μικρό ποσό που δεν θα τους επιβαρύνει πολύ, για την Ένωση όμως 
συνολικά, ασφαλώς θα σημαίνει κάτι… 
 

Γ. Φώτου: Θα μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν σε ό,τι κάνουμε, εκτός από τις ΓΣ; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς έτσι! 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θέλω να διευκρινίσω ότι σε όλο αυτό το άρθρο συμφωνώ κατά 90%, αλλά έχω αντίρρηση στο ότι ο ΔΦ που 
δεν μπορεί να πληρώσει συνδρομή θα πρέπει να γίνει Συνεργαζόμενο μέλος, να ’ναι δηλαδή ο φτωχός συγγενής και να μην του 
επιτρέπεται η προσέλευση στις ΓΣ, να μην έχει άποψη και να μην έχει ψήφο. Αυτό θα ’θελα να το καταψηφίσω, οπότε πως μπορεί 
να γίνει – πρέπει να καταψηφίσω όλο το άρθρο; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει προβλεφθεί ξεχωριστή ψηφοφορία για τις παραγράφους, οπότε… 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ όμως δεν ξέρω αν κάποιος δεν πληρώνει επειδή δεν έχει ή επειδή δεν θέλει. Γιατί εμείς στην Ένωσή μας [στη 
Γαλλία] όποιος δεν πληρώνει διαγράφεται μετά από ένα-δύο χρόνια. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Τότε ίσως να φύγει η διατύπωση «… που δεν έχει να πληρώσει…». Να γίνεται Συνεργαζόμενο μέλος όποιος το 
επιθυμεί – με δική του επιθυμία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η διατύπωση είναι «…επί παραδείγματι, για λόγους οικονομικούς…», δεν είναι δεσμευτική ούτε καθοριστική. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Μήπως βγάλουμε το επί παραδείγματι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Από το «… αδυνατεί ή δεν επιθυμεί…» να αφαιρέσουμε δηλαδή το «αδυνατεί»; Να μείνει μόνο το «δεν επιθυμεί 
να ασκεί τις υποχρεώσεις του Τακτικού μέλους»;  
 

Αρ. Θέος: Ή να φύγει όλο το επί παραδείγματι. 
 

Γ. Φρέντζος: Εγώ διαφωνώ… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Κάτι πρέπει να γίνει όμως… 
 

Γ. Φρέντζος: Διαφωνώ, γιατί αυτή είναι η πρόταση. Την εξήγησα πριν, το είπε και ο Γ. Γιαννέλης – δεν καταλαβαίνω δηλαδή, θα 
συνεχίσουμε να έχουμε μέλη που -όπως ανέφερε και ο Στ. Αποστολόπουλος- δεν πατάνε και δεν πληρώνουν;  
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Όχι, αυτό το λέει το Καταστατικό σαφέστατα, πως όποιος δεν πληρώνει για δύο χρόνια πρέπει να διαγράφεται. 
 

Γ. Φρέντζος: Επειδή λοιπόν αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, ως κίνηση καλής θέλησης είπαμε να μην διώξουμε κανέναν και να γίνουν 
Συνεργαζόμενα. Και όλα αυτά έχουν γίνει με πολλή κουβέντα, πολλή συνεργασία και πολλή σκέψη. Από πέρυσι τον Μάρτη-Απρίλη 
που ξεκινήσαμε ως τώρα, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως έτσι θα σας πείσω, απλώς λέω ότι κάθε διατύπωση 
έχει και τη φιλοσοφία της από πίσω. 
 

Π. Μαντζανάς: Επίσης να θυμίσω ότι ένα επιπλέον πρόβλημα της μη συμμετοχής -και δεν εννοώ της οικονομικής- είναι ότι, ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη απαρτία, έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις – γιατί απλά δεν 
μπορεί να επιτευχθεί η απαρτία. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Σωστό – σωστή παρατήρηση. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Είναι σαφές τι λέει το Καταστατικό: στα δύο χρόνια αποβάλλονται – αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. 
 

Ηλ. Αδάμης: Θέλω να πω -απαντώντας και στον Γ. Φρέντζο- ότι αν αφαιρεθεί από τη συγκεκριμένη παράγραφο το «επί 
παραδείγματι…», νομίζω πως η διατύπωση «… δεν επιθυμεί ή αδυνατεί να υποστηρίξει τις υποχρεώσεις του Τακτικού μέλους…» 
καλύπτει ακόμη και την περίπτωση της άρνησης. Για να συναντηθούμε κάπου και να ψηφίσουμε το άρθρο. 
 

Αρ. Θέος: Θέλω να πω ότι τα ΔΣ υπήρξαν πάρα πολύ επιεική πάνω σε αυτή τη σχέση – υπάρχουν μέλη που δεν έχουν πληρώσει 
ποτέ! Υπάρχει μέλος που χθες μου είπε πως θα έρθει στη Συνέλευση παρότι δεν έχει πληρώσει ποτέ, δεν ήρθε όμως. Αυτόν, το 
επόμενο ΔΣ θα πρέπει να τον διαγράψει κανονικά και μάλιστα εγώ, έτσι όπως διαβάζω το άρθρο, δεν θα ψηφίσω να γίνει 
Συνεργαζόμενος – θα ψηφίσω να μην είναι τίποτα. 
 

Γ. Αρβανίτης: Θα ’θελα να πω ότι, επειδή και ’γω έχω πιαστεί να μην έχω πληρώσει, την εποχή της πληρωμής θα πρέπει να 
λαμβάνουμε μία ειδοποίηση από τον Ταμία… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Συγνώμη που επεμβαίνω, αλλά αυτό γίνεται ήδη Γιώργο. Ο Αργύρης όμως λέει ότι υπάρχουν μέλη που δεν 
έχουν πληρώσει από τη σύσταση της Ένωσης. 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: Καταλαβαίνω το τεχνικό κομμάτι που θίγει ο Γ. Αρβανίτης και έχει δίκιο – αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο οι 
τσαμπατζήδες. Υπάρχουν «επαγγελματίες» τσαμπατζήδες που πρέπει να διαγραφούν και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η παράγραφος επομένως αναδιατυπώνεται ως: «… αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να ασκεί τις υποχρεώσεις του Τακτικού 
Μέλους» και νομίζω πως είναι αρκετό. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Να περάσουμε στην ψηφοφορία αυτού του άρθρου-κολοσσού παρακαλώ. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 6ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Περνάμε λοιπόν στο 7ο άρθρο που αφορά την είσοδο νέων μελών… 
 

Άρθρο 7ο – Είσοδος νέων Μελών 
1) Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους είναι 

τιμητική διάκριση για την καλλιτεχνική αξία του 

πνευματικού έργου του δημιουργού. Η 

εγγραφή τακτικού μέλους του σωματείου 

γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου 

και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου 

συνοδευόμενη από γραπτή πρόταση που θα 

υποστηρίζει την υποψηφιότητα, δύο (2) ήδη 

τακτικών μελών του σωματείου. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική 

Συνέλευση στην οποία τα Τακτικά Μέλη 

ελέγχουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 

την εγγραφή νέων μελών που περιγράφονται 

στο άρθρο «6.1» του παρόντος και ειδικότερα 

αξιολογούν κατά την κρίση τους την ποιότητα 

των προβαλλόμενων ταινιών, σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα και εξετάζουν όλες τις τεχνικές 

και καλλιτεχνικές παραμέτρους, δίνοντας 

έμφαση στο εικαστικό στοιχείο της εικόνας. 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο στοιχείο της 

δημιουργικότητας, της πρωτοτυπίας, της 

ιδιαιτερότητας, καλλιτεχνικά κριτήρια που 

πρέπει να πληρούνται, ενώ δεν αρκεί η 

παρουσίαση μίας απλής επαγγελματικής 

πρότασης. 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική 

και διενεργείται ως εξής: 
 

Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι 

παρόντα στην Γ.Σ. για να γίνει δεκτός ο 

υποψήφιος, ο οποίος θα πρέπει να λάβει 

θετικές ψήφους σε ποσοστό 8/10 του συνόλου 

των τακτικών μελών σε ανοικτή ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ευνοείται ο 

υποψήφιος. 
 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως τακτικού 

μέλους, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός 

τίτλος «G.S.C.». 
 

Η μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου ως 

τακτικού μέλους μη συνδρομή της 

προϋπόθεσης περί άσκησης του επαγγέλματος 

του Κινηματογραφιστή - Διευθυντή 

Φωτογραφίας (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης) δεν 

ασκεί επιρροή στην ιδιότητά του ως τακτικού 

μέλους. 
 

2) Η εγγραφή Επίτιμου Μέλους του σωματείου 

γίνεται έπειτα από πρόταση ενός (1) τακτικού 

μέλους  προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

σωματείου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική 

Συνέλευση στην οποία τα Τακτικά Μέλη 

ελέγχουν αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις 

για την εγγραφή νέων μελών που 

περιγράφονται στο άρθρο «6.2» του παρόντος. 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική 

και διενεργείται ως εξής: 

1. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους είναι τιμητική διάκριση για την καλλιτεχνική αξία του πνευματικού 

έργου του ως Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας. Η εγγραφή Τακτικού Μέλους του 

Σωματείου γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του 

σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συνοδευόμενη από γραπτή πρόταση δύο 

(2) ήδη Τακτικών Μελών, η οποία θα υποστηρίζει την υποψηφιότητα. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων Μελών 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.1 του παρόντος, οφείλει να υποβάλλει την υποψηφιότητα στην 

αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία τα Τακτικά Μέλη αξιολογούν την 

ποιότητα των προβαλλόμενων ταινιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εξετάζουν όλες τις 

καλλιτεχνικές και τεχνικές παραμέτρους, δίνοντας έμφαση στα εικαστικά στοιχεία της εικόνας. 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την ιδιαιτερότητα, καλλιτεχνικά 

κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής η παρουσίαση μιας 

απλής επαγγελματικής πρότασης. 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής: 
 

α. Ψηφίζουν όλα τα Τακτικά Μέλη που λαμβάνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και προκειμένου ο 

υποψήφιος να γίνει δεκτός, θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 6/10 του συνόλου των 

συμμετεχόντων Τακτικών Μελών σε ανοικτή ψηφοφορία ή σε ψηφοφορία άλλης μορφής (ενδεικτικά: 

διαδικτυακής ή επιστολικής, κ.ά.). Για το ποσοστό 6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και οι 

αρνητικές ψήφοι και όχι οι λευκές ή άκυρες, ενώ σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών τηρείται ο 

κανόνας της στρογγυλοποίησης. 

β. Από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει το 6.1β του 

παρόντος εξαιρείται όποιος Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει λάβει το ετήσιο 

βραβείο του Σωματείου, ο οποίος ανακηρύσσεται Τακτικό Μέλος, μετά από αίτησή του προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον κανένα από τα άλλα Τακτικά Μέλη δεν προβάλλουν αιτιολογημένη 

αντίρρηση, εντός δέκα (10) ημερών. 
 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Τακτικού Μέλους αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός 

τίτλος «G.S.C.». 
 

Η μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Τακτικού Μέλους μη συνδρομή της προϋπόθεσης περί 

άσκησης του επαγγέλματος του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας (λ.χ. λόγω 

συνταξιοδότησης) δεν ασκεί επιρροή στην ιδιότητά του ως Τακτικού Μέλους. 

 

2. Η ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους είναι επίσης τιμητική διάκριση για την αξία του καλλιτεχνικού 

έργου του είτε ως Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας είτε ως οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας 

κατέχει ή κατείχε.  
 

Η εγγραφή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου γίνεται έπειτα από  πρόταση ενός (1) Τακτικού Μέλους 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων Μελών 

που περιγράφονται στο άρθρο 6.2 του παρόντος, οφείλει να υποβάλλει την υποψηφιότητα στην 

αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία τα Τακτικά Μέλη αξιολογούν το 

υποψήφιο Επίτιμο Μέλος. 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής: 
 

Ψηφίζουν όλα τα Τακτικά Μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και προκειμένου να γίνει 

δεκτός ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 6/10 των παρόντων Τακτικών 

Μελών σε ανοικτή ψηφοφορία ή σε ψηφοφορία άλλης μορφής (ενδεικτικά: διαδικτυακής ή 

επιστολικής, κ.ά.). Για το ποσοστό 6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και οι αρνητικές ψήφοι 

και όχι οι λευκές ή άκυρες, ενώ σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ακολουθείται ο κανόνας της 

στρογγυλοποίησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 
 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Επίτιμου Μέλους ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος 

«G.S.C.» αποκτάται μόνο στην περίπτωση που το ανακηρυχθέν Επίτιμο Μέλος προέρχεται από την 

τάξη των Κινηματογραφιστών/Διευθυντών Φωτογραφίας. 

 

3. Η εγγραφή Δόκιμου Μέλους γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του 

βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο εξετάζει εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή Δοκίμων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.3 

και κάνει δεκτή την αίτηση του υποψήφιου με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του 

παρόντος. 
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Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι 

παρόντα στην Γ.Σ. και για να γίνει δεκτός ο 

υποψήφιος  θα πρέπει να λάβει θετικές 

ψήφους σε ποσοστό 8/10 των παρόντων 

τακτικών μελών σε ανοικτή ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ευνοείται ο 

υποψήφιος. 
 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως επίτιμου 

μέλους, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός 

τίτλος «G.S.C.». 
 

3) Η εγγραφή Φίλου της Ένωσης του 

σωματείου γίνεται έπειτα από πρόταση ενός 

(1) τακτικού μέλους του σωματείου προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή 

νέων μελών που περιγράφονται στο άρθρο 

«6.3» του παρόντος. 
 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Φίλου 

της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποστέλλει στον τελευταίο σχετική πρόσκληση, 

την οποία ο προταθείς πρέπει να αποδεχθεί 

εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών. 
 

Από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 6.3β του παρόντος εξαιρείται όποιος 

Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει λάβει το βραβείο που απονέμει το Σωματείο σε 

φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους ανά την επικράτεια ή την αλλοδαπή, καθώς και όποιος 

Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει βραβευθεί σε μεγάλο φεστιβάλ ταινιών μικρού 

μήκους του εξωτερικού, ο οποίος ανακηρύσσεται Δόκιμο Μέλος, μετά από αίτησή τους προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον δεν προβάλλονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις από κανένα από τα 

Τακτικά Μέλη, εντός δέκα (10) ημερών. 
 

Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Δόκιμου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του 

αναγνωριστικού τίτλου «GSC», ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Δόκιμο Μέλος. 
 

Το Δόκιμο Μέλος που επιθυμεί να γίνει Τακτικό Μέλος, ακολουθεί απαρέγκλιτα τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 7.1α & β του παρόντος. 

 

4. Η εγγραφή Συνεργαζόμενου Μέλους γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή 

του βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο εξετάζει 

εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή Συνεργαζόμενων Μελών που περιγράφονται στο 

άρθρο 6.4 και κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του 

παρόντος. 
 

Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Συνεργαζόμενου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του 

αναγνωριστικού τίτλου «GSC», ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Συνεργαζόμενο 

Μέλος. 

 

5. Η εγγραφή Φίλου της Ένωσης γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται 

στο άρθρο 20 του παρόντος. 
 

 

… που η πρώτη παράγραφος παραμένει όπως είχε τροποποιηθεί το 2016: δύο Τακτικά μέλη, με γραπτή πρόταση, κλπ. Αυτό που 
έχουμε αλλάξει είναι το σημείο που έλεγε πως κάθε φορά που το ΔΣ λάμβανε μία πρόταση αμέσως συγκαλούσε ΓΣ, πράγμα που 
καταλαβαίνετε πως είναι δυσλειτουργικό – το έχουμε αντικαταστήσει με το «… οφείλει να υποβάλλει την υποψηφιότητα στην 
αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ». Τα υπόλοιπα ισχύουν όπως ήταν έως τώρα. 
Στη διαδικασία αξιολόγησης η αλλαγή είναι ότι «α. … ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 6/10 των 
παρόντων Τακτικών Μελών σε ανοικτή ψηφοφορία ή σε ψηφοφορία άλλης μορφής (ενδεικτικά: διαδικτυακής ή επιστολικής, κ.ά.). 
Για το ποσοστό 6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και οι αρνητικές ψήφοι και όχι οι λευκές ή άκυρες, ενώ σε περίπτωση μη 
ακέραιων αριθμών ακολουθείται ο κανόνας της στρογγυλοποίησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω». 
Στη συνέχεια «… Από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει το 6.1β του παρόντος εξαιρείται 
όποιος Κινηματογραφιστής/ΔΦ έχει λάβει το ετήσιο βραβείο του Σωματείου, ο οποίος ανακηρύσσεται Τακτικό Μέλος, μετά από 
αίτησή του προς το ΔΣ και εφόσον κανένα από τα άλλα Τακτικά Μέλη δεν προβάλλουν αιτιολογημένη αντίρρηση, εντός δέκα 
ημερών». Έχουμε ενσωματώσει δηλαδή την πρόταση του Δ. Ευθυμιόπουλου περί αντίρρησης από κάποιο Τακτικό μέλος… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Και η αιτιολόγηση είναι ότι μπορεί ο υποψήφιος να είναι τελείως αντισυναδελφικός. Έστω και ένας να υπάρχει 
που έχει δουλέψει μαζί του και λέει ο υποψήφιος δεν είναι κατάλληλος για την Ένωσή μας… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Έχεις απόλυτο δίκιο Διονύση και ήταν αβλεψία που δεν είχε προβλεφθεί. Βασικά, η αλλαγή στο άρθρο είναι η 
αλλαγή του ποσοστού [αποδοχής], την οποία φυσικά τη συζητάμε, αλλά το σκεπτικό της Επιτροπής τροποποίησης είναι ότι τα 8/10 
είναι ανέφικτα – και μάλιστα, σύμφωνα με τη διατύπωση του υφιστάμενου Καταστατικού, 8/10 επί του συνόλου των Τακτικών 
μελών, δηλαδή επί 41 μελών απαιτούνται 33 ψήφοι. Τώρα, αν θέλουμε αυτό να το κρατήσουμε 8/10 ή να το κάνουμε 7/10 ή 6/10 ή 
οτιδήποτε άλλο, είναι φυσικά διαπραγματεύσιμο. Αυτό που δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμο όμως, είναι ότι το ποσοστό θα 
πρέπει να υπολογίζεται επί των μελών που ψηφίζουν [και όχι επί του συνόλου]. Όχι πια σε δικαιολογίες του τύπου «δεν πρόλαβα 
να δω την ταινία, δεν έχω άποψη και δεν ψηφίζω» και άρα το όποιο ποσοστό δεν πιάνεται ποτέ. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Συμφωνώ σε όλα και μάλιστα θέλω να υπερθεματίσω, αν δηλαδή μπορούμε να βρούμε έναν πιο εύκολο και 
ουσιώδη τρόπο για να ψηφίζουμε ποια είναι τα μέλη μας – κανονικά όλα τα Τακτικά μέλη οφείλουμε να βλέπουμε τις ταινίες και όχι 
όποιος μπορεί να είναι στη ΓΣ τη συγκεκριμένη μέρα. Μήπως υπάρχει τρόπος, με ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως γίνεται και με το 
βραβείο, να τίθεται το θέμα σε όλους; Και το ποσοστό το αποφασίζουμε όπως θέλουμε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο -«υποχρεωτική ψηφοφορία» και «ψηφοφορία άλλης μορφής»- νομίζω ότι 
καλύπτεται αυτό που προτείνεις Γιάννη.  
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Εγώ προτείνω να μην έχει να κάνει με ΓΣ, αλλά να είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή, να αποστέλλεται η κωδικός της 
ψήφου -όπως γίνεται με το βραβείο GSC- και να είναι υποχρεωτικό να ψηφίσουν όλοι. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και πως θα γίνει να τον υποχρεώσουμε στ’ αλήθεια; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αν δεν θέλει κάποιος, να το δηλώνει – αλλιώς να είναι υποχρεωμένος, ως μέλος της Ένωσης, να ψηφίζει. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το ερώτημα όμως παραμένει: πως μπορούμε να υποχρεώσουμε τα μέλη; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Είναι μέσα στις βασικές υποχρεώσεις τους για το Σωματείο, δεν είναι; – αλλιώς αμέτοχοι θα είναι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να γίνει πρακτικά… 
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Γ. Δασκαλοθανάσης: Ό,τι θέλετε – εγώ το λέω για να βοηθήσουμε τη διαδικασία ακόμη περισσότερο… Ας είναι τα 6/10, αλλά να 
ψηφίζουν όλοι. 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ, εφόσον δύο μέλη της Ένωσης προτείνουν τον υποψήφιο, έχω εμπιστοσύνη ότι δεν θα προτείνουν κάποιον που 
δεν πληροί τους όρους. Στη Γαλλία μαθαίνουμε ότι «…με χαρά υποδεχόμαστε τον τάδε…», ο οποίος έχει προταθεί από δύο Τακτικά 
μέλη, όπως είμαστε και εμείς. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Έχει δίκιο ο Γ. Αρβανίτης σε αυτό που λέει – το σέβομαι και το ασπάζομαι. Και μακάρι να γίνεται με τον τρόπο 
που το λέω, ώστε να επιβεβαιώνουν την είσοδό τους όσα περισσότερα μέλη γίνεται, να τους δέχονται όλοι και όχι να λένε ότι είχαν 
δουλειά και δεν μπορούσαν να έρθουν στη ΓΣ και άρα δεν ψηφίζουν. Γιατί είναι λίγο υποτιμητικό αυτό. 
 

Γ. Αρβανίτης: Ναι, γιατί άμα εσύ Γιάννη προτείνεις έναν, σημαίνει ότι τον προτείνεις γνωρίζοντας όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να τηρούνται και εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Δασκαλοθανάση ή στον Φρέντζο ή στον Ευθυμιόπουλο ότι [ο υποψήφιος] πληροί τους 
όρους. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αλλά να το δείχνουν έμπρακτα αυτό, όχι «είχα δουλειά και δεν μπόρεσα…». 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, θα ήθελε και κάποιος άλλος να μιλήσει; 
 

Γ. Γιαννέλης: Αυτό που γίνεται εδώ [στον Καναδά] είναι ότι εγώ είχα κάνει αίτηση για Τακτικό μέλος, υπάρχει επιτροπή και υπάρχει 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Οπότε, θα μπορούσε να μην είναι στη ΓΣ, θα μπορούσε να είναι μια επιτροπή -π.χ., το ΔΣ συν άλλοι 
τόσοι;- που θα ασχολείται με αυτό και θα μπορούσε να υπάρχει ορισμένη ημερομηνία -π.χ., μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης; Να 
μην πάει στη ΓΣ, αυτό θα μπορούσε να απλοποιήσει κάποια πράγματα. 
 

Γ. Φρέντζος: Αν κατάλαβα καλά, άλλο λέει ο Γ. Αρβανίτης και άλλο ο Γ. Δασκαλοθανάσης. Ο Γ. Αρβανίτης λέει ότι, αφού προτείνουν 
δύο, έχει τελειώσει – τους εμπιστεύομαι, εγκρίθηκαν. Ο Γ. Δασκαλοθανάσης προφανώς δεν εννοεί το ίδιο, αντιθέτως εννοεί να το 
βλέπουν όλοι – και θέλω να θυμίσω, χωρίς να βάλω χαρακτηρισμό, ότι όταν προτάθηκε η Χρ. Μουμούρη και ο Γ. Καρβέλας -από 
εμένα και τον Δ. Ευθυμιόπουλο-, ο Καρβέλας μου είπε ότι είδε από το Vimeo, από τον αριθμό προβολών, ότι το διάστημα της 
αξιολόγησής του, δεν είδαν τις ταινίες όσοι ψήφισαν. Γιάννη [Δασκαλοθανάση] το λέω γιατί φοβάμαι πως είναι ανέφικτο αυτό που 
προτείνεις – μην βάζουμε και άλλα εμπόδια σε κάτι που ήδη είναι δύσκολο. Ας πούμε, τα [ποιοτικά] κριτήρια που απαιτούνται είναι 
ήδη δύσκολο να προσδιοριστούν, ήδη υπάρχουν εμπόδια και αν προτείνεις να δουν όλοι την ταινία, το ξέρεις πως αυτό δεν 
λειτουργεί. Εδώ στην ταβέρνα καλείς τους συναδέλφους και δεν έρχονται – και όχι μόνο γιατί δεν μπορούν, αλλά και για χίλιους 
άλλους λόγους. 
 

Αρ. Θέος: Απ’ ότι κατάλαβα, αυτό που είπε ο Γ. Αρβανίτης και γίνεται σε αρκετές Ενώσεις στον κόσμο, είναι ότι το ΔΣ αποφασίζει – 
δεν πάει σε ΓΣ. 
 

Γ. Αρβανίτης: Όχι δεν πάει, δεν πάει… 
 

Αρ. Θέος: … εμείς λοιπόν που το βάζουμε στη ΓΣ, είναι ήδη αρκετό αυτό. Δηλαδή, πόσο πια θα το κάνουμε δύσκολο και στριφνό; Αν 
οι Γάλλοι εμπιστεύονται το ΔΣ, που το έχουν εκλέξει και που γι’ αυτό είναι εκεί πέρα… Και εμείς δεν λέμε να το κρίνει μόνο το ΔΣ, 
αλλά μέτρα «αστυνόμευσης» για το αν θα το έχουν δει όλοι και αν θα έχουν ψηφίσει όλοι, δεν μπορεί ούτε πρακτικά να γίνει αυτό.  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Επειδή στην ίδρυση της Ένωσης ήμουν από τους εισηγητές των 8/10 -μαζί με τον Αλ. Γρίβα, αν θυμάμαι καλά-, 
νομίζω πως η ζωή απέδειξε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Είμαι αναφανδόν υπέρ της αλλαγής του και μάλιστα ούτε 
καν 6/10, αλλά απλή πλειοψηφία 5,1/10 – με καλύπτουν και τα 6/10 πάντως. 
 

Ηλ. Αδάμης: Πιστεύω πως ιδανικά το καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο να αναλαμβάνει την ευθύνη της 
αποδοχής νέων μελών -όπως ανέφερε ο Γ. Αρβανίτης, ο Γ. Γιαννέλης και ο Αρ. Θέος- μία επιτροπή: είτε είναι μόνο το ΔΣ, είτε το ΔΣ 
διευρυμένο, συν τα δύο Τακτικά μέλη που τους προτείνουν. Εγώ θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το 
σημείο – να μην μπλέκουμε με νούμερα, έγινε ή δεν έγινε ΓΣ, ψήφισαν ή δεν ψήφισαν όλοι, κλπ. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι έτοιμοι 
αυτή τη στιγμή να βάλουμε έναν τέτοιο όρο, δηλαδή ότι το ΔΣ -έστω και διευρυμένο- θα δεχόταν προτάσεις μια-δυο φορές τον χρόνο 
για νέα Τακτικά μέλη. Αν είμαστε σε θέση να το βάλουμε αυτή τη στιγμή, εγώ το ψηφίζω 100% – από την άλλη, αν κάποιος, είτε το 
ΔΣ είτε οποιοσδήποτε άλλος, δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη ή φοβόμαστε ότι το ΔΣ τυχαίνει να είναι μιας συγκεκριμένης 
αντίληψης και ότι θα αποδεχθεί μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, αν το αποδεσμεύσουμε 
από την ΓΣ και γίνεται η διαδικασία διαδικτυακά, βλέπουμε τις ταινίες, αλλά προσμετρώνται μόνο οι θετικές και οι αρνητικές ψήφοι, 
όσοι δεν ψήφισαν θεωρούνται λευκές ψήφοι. Άρα, εγώ λέω ότι αύριο ξεκινάει μία διαδικασία αποδοχής τριών νέων μελών που 
προτάθηκαν από δύο συναδέλφους έκαστο, δίνεται ο κατάλληλος χρόνος -είναι υπό συζήτηση πόσος είναι αυτός- για να δούμε τις 
ταινίες – αν στην καταληκτική ημερομηνία έχουμε ψηφίσει οι είκοσι από εμάς, σημαίνει ότι αυτοί έχουν αναλάβει την ευθύνη να 
αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη των νέων μελών. Και από αυτούς τους είκοσι αν έχουν ψηφίσει υπέρ της αποδοχής οι δώδεκα, 
νομίζω πως το κάνουμε πολύ πιο εύκολο. Συνεπώς, όποιος θέλει να αναλάβει ευθύνη μπαίνει στη διαδικασία ψηφίζοντας υπέρ ή 
κατά. Ιδανικά ναι, θα ήθελα να γίνεται όπως γίνεται και σε άλλες Ενώσεις, να αποφασίζει το ΔΣ, έστω και διευρυμένο.  
 

Π. Μαντζανάς: Ακούω τις ιδέες, που σίγουρα λειτουργούν σε πιο μεγάλες Ενώσεις, αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ και γι’ αυτό 
κρατήσαμε τη ΓΣ: διότι πρόθεσή μας από παλιά ήταν να κουβεντιάζουμε τις υποψηφιότητες – και να τις κουβεντιάζουμε τόσο 
καλλιτεχνικά, όσο και γι’ αυτό που είπε ο Δ. Ευθυμιόπουλος περί αντισυναδελφικότητας. Μία απλή ψηφοφορία μπορεί να μην το 
καλύπτει αυτό – γι’ αυτό έμεινε στη ΓΣ. Ένα άλλο είναι η ιδέα της επιτροπής, όπου δημιουργείται άλλο πρόβλημα: το ποιος είναι 
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στην επιτροπή. Ας πούμε ότι είναι το ΔΣ, αλλά οι άλλοι πέντε που δεν θέλουν να γίνουν «κακοί» με κάποιον που θα χρειαστεί να 
απορρίψουν; Ουσιαστικά είναι μία συν-ευθύνη και γι’ αυτό έχει γίνει έτσι ως τώρα. Αν θέλετε να το αλλάξουμε, το αλλάζουμε, αλλά 
πολύ φοβάμαι πως θα προκύψει πρακτικό πρόβλημα με αυτό τον τρόπο. 
 

Γ. Φρέντζος: Θέλω να πω ότι αυτό που επισήμανε ο Γ. Γιαννέλης [που συμβαίνει στον Καναδά] και μετά το είπε και ο Ηλ. Αδάμης, 
αρχίζει να μου ακούγεται καλά. Μέσα στη λογική τού να το κάνουμε πιο εύκολο, το ΔΣ είτε μόνο του είτε διευρυμένο με τρία-τέσσερα 
μέλη… Αντιλαμβάνομαι και αυτό που λέει ο Π. Μαντζανάς για τις δυσκολίες, κλπ., αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να αποφασίζει 
ολόκληρη η ΓΣ. Ίσως βέβαια για το μέγεθος της Ελλάδας και το ποσοστό αυτών που είναι υποψήφιοι είναι πολύ περιορισμένα τα 
πράγματα, ωστόσο εμένα εξακολουθεί να με τρομάζει η μη συμμετοχή. Βέβαια αυτό το καθορίζει το προτεινόμενο άρθρο με αυτό 
που λέει περί των συμμετεχόντων, άρα έρχεται και το διευκρινίζει αυτό… Για μένα το πιο σημαντικό είναι η ευελιξία.  
Όσο για την παράγραφο που λέει για τους βραβευμένους από το GSC που μπορούν να γίνονται απευθείας Τακτικά μέλη, θα ήθελα 
να προτείνω, προβάλλοντας το κύρος και την ταυτότητα της Ένωσής μας, αναδρομικά -σήμερα, ως ΓΣ με απαρτία- να ανακηρύξουμε 
Τακτικά μέλη τους βραβευμένους των δύο τελευταίων ετών, τη Χρ. Μουμούρη και τον Γ. Καρβέλα. Είναι μία πρόταση που τη βάζω 
και μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τέλος. 
 

Π. Μαντζανάς: Νομίζω πως εφόσον ψηφιστεί αυτό το άρθρο, ως βραβευμένοι θα μπορούν αυτοδικαίως να ανακηρυχθούν Τακτικά 
μέλη, αν το επιθυμούν… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ακούγοντας και εγώ τους συναδέλφους από το εξωτερικό, θεωρώ ότι η επιτροπή που περιγράφουν ήδη υπάρχει. 
Από τη στιγμή που υπάρχει ένα ΔΣ που είναι ψηφισμένο και ελέγχεται, συν τα δύο μέλη που προτείνουν, πρακτικά η επιτροπή 
υπάρχει. Μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε τόσο απλό: το ΔΣ και τα δύο μέλη παίρνουν την ευθύνη της έγκρισης και τελειώσαμε – 
εκτός αν υπάρχει ένσταση. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο και από τη στιγμή που υπάρχει και σε άλλες Ενώσεις, η διαδικασία 
απλοποιείται εντελώς και όποιος έχει εμπεριστατωμένη ένσταση ας τη φέρει. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ηλ. Αδάμη γιατί εξέφρασε πολύ σωστά αυτό που είπα στην αρχή, να 
υπάρξει ένας άλλος τρόπος -διαδικτυακός- ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη στην ψηφοφορία και θέλω να πω ότι αυτό βγάζει από 
τη δύσκολη θέση το ΔΣ και μία επιτροπή -που θα είναι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων- να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη 
των νέων μελών – εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε μία τέτοια επιτροπή, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ με τον τρόπο που 
περιγράφει ο Ηλ. Αδάμης, η πρόταση κατατίθεται σε όλο το Σώμα, ώστε να δούνε τις ταινίες και όσοι αποφασίσουν ότι θέλουν να 
ψηφίσουν είναι ικανός αριθμός, τα 6/10 αυτών να βγάζει την ετυμηγορία. Είναι τιμητικό γι’ αυτόν που μπαίνει να ξέρει ότι όλη 
Ένωση είδε τη δουλειά του και τον δέχθηκε και όχι ότι μία επιτροπή τριών-τεσσάρων ατόμων πήρε την απόφαση να μην τον δεχθεί. 
Τα κριτήρια έτσι είναι πιο σίγουρα και πιο αξιοκρατικά. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Θέλω να πω ότι και εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Ηλ. Αδάμη και με αυτό που λέει ο Γ. Δασκαλοθανάσης. 
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία διαδικασία διαδικτυακής ψηφοφορίας στην οποία μετέχουν όσοι είδαν τις ταινίες και αποφάσισαν 
να ψηφίσουν, λίγο-πολύ έχουμε καταλήξει σε μία επιτροπή αντί για το σύνολο. Και αυτό -όπως λέει ο Γ. Δασκαλοθανάσης- δεν βάζει 
σε δύσκολη θέση το ΔΣ ή κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους – όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται, ασχολούνται. Σίγουρα είναι καλό, 
όσοι περισσότεροι να έχουν δει τις ταινίες, να είναι ενήμεροι και να μετέχουν, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα, ακόμη και αν είναι 
λίγοι, να βγει απόφαση – ενώ αλλιώς το περιορίζουμε και αυτό μπορεί να είναι παράξενο. Νομίζω δηλαδή, πως αυτό που λένε ο Ηλ. 
Αδάμης και ο Γ. Δασκαλοθανάσης, λειτουργεί με λίγα άτομα αν η απόφαση προκύπτει από τα 6/10 των συμμετεχόντων και είναι ένα 
ασφαλές νούμερο και ένας τρόπος που δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Συμφωνώ καταρχάς με την άποψη του Γ. Δασκαλοθανάση -για κάποιο λόγο συμφωνώ πάντα μαζί του-, αλλά και 
με του Γ. Αρβανίτη, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αν σκεφτούμε ότι λέγεται Society, που σημαίνει «κοινωνία» και σημαίνει πως δεν 
μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, γιατί για έναν κοινό καλό σκοπό έχουμε βρεθεί εδώ. Και με τον Γ. Φώτου που δεν τον 
ξέρω και με τους άλλους που δεν ξέρω και τους βλέπω τώρα, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για το κοινό καλό, για εμάς; 
 

Ηλ. Αδάμης: Νομίζω πως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε η πρόταση να είναι έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή τη στιγμή, αλλά 
τίθεται το ερώτημα αν το αποδεσμεύουμε από μία φυσική ΓΣ ή όχι – μόνο αυτό είναι το ερώτημα, σωστά; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς!  
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ νομίζω πως δεν το αποδεσμεύουμε ή, τέλος πάντων, μπορεί να ψηφίζεται ξεχωριστά και να επικυρώνεται από 
τη ΓΣ, γιατί προϋποθέτει πως γίνεται μια κουβέντα, πως συμφωνούμε και πως δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ας πούμε ότι ψηφίζουμε – 
μετά θα πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχουν ενστάσεις από τα μέλη, γιατί δεν θα έχει προηγηθεί η κουβέντα που είπαμε. 
 

Γ. Φρέντζος: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γι’ αυτό και είχε μπει στο αρχικό Καταστατικό. Όμως εγώ θα βάλω την πονηριά τώρα: όπως 
συμβαίνει στην ΕΑΚ ή οπουδήποτε αλλού, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος που ψηφίζει χωρίς να έχει δει – και ψηφίζει γιατί 
συμμετέχει στην ταινία, γιατί είναι ο φίλος του, γιατί είναι η θεία του, κλπ. Δεν έχουμε τρόπο να ελέγξουμε ότι είδε κάποιος την 
ταινία και αν ένας εκ του πονηρού δεν θέλει κάποιον να μπει, δεν βλέπει την ταινία και λέει «έξω». 
 

Δ. Κασιμάτης: Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι από τα Τακτικά μέλη και να μην είναι υποχρεωτικά από τη ΓΣ, αλλά να 
προστεθεί μία δικλείδα, ώστε να μην καταλήξουν να είναι τέσσερις αυτοί που το είδαν και ψήφισαν και πέρασε με αυτόν τον τρόπο. 
Μια δικλείδα δηλαδή που να είναι κάποιο… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: … ένα κατώφλι ασφαλείας … 
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Π. Μαντζανάς: Αυτό το διασφαλίζει η ΓΣ συνάδελφοι, αυτό είναι το θέμα – αυτό ακριβώς διασφαλίζει η ΓΣ. 
 

Δ. Κασιμάτης: Όχι, γιατί και στη ΓΣ μπορεί να καταλήξει να ψηφίζουν πέντε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό – λιγότεροι από οκτώ δεν γίνεται, θα το δούμε στο Καταστατικό παρακάτω. 
 

Δ. Κασιμάτης: Ωραία, αν όντως κάτω από οκτώ δεν γίνεται, είμαι καλυμμένος. 
 

Γ. Φρέντζος: Πάντως, αυτό που λέει ο Π. Μαντζανάς, δηλαδή να συζητάμε για την ταινία, κάπως διασφαλίζει και το ότι την έχεις δει. 
Επίσης βοηθάει λίγο στο πνεύμα και το κλίμα που περιγράφει ο Β. Κατριτζιδάκης. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Συμφωνούμε και χαίρομαι που όλοι είμαστε επί της ουσίας. Άρα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου; 
 

Θ. Μιχόπουλος: Με συγχωρείτε που πρέπει να αποχωρήσω γιατί δουλεύω νωρίς το πρωί – θα ήθελα να εξουσιοδοτήσω τον Ηλ. 
Αδάμη για τη συνέχεια. Και θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για όλο αυτό που συνέβη σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ – ένιωσα 
πάρα πολύ ωραία που μίλησα με τους ΔΦ της Ελλάδος και πραγματικά, για πρώτη φορά αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα μέσα σε 
αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. 
 

Κ. Σταμούλης: Θέλω να πω ότι υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα να γίνεται η ψηφοφορία φανερή, γιατί τότε δεν θα 
αναρωτιόμαστε ποιος ψήφισε αρνητικά, π.χ. τη Χρ. Μουμούρη και τον Γ. Καρβέλα – θα ξέρουμε από πριν ποιοι το έκαναν. Δηλαδή, 
γιατί να είναι κρυφή η ψηφοφορία; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Κώστα, δεν είναι κρυφή, ξέρεις… 
 

Κ. Σταμούλης: Τότε για τι συζητάμε και αναρωτιούνται κάποιοι ποιος ψήφισε αρνητικά γι’ αυτούς τους δύο;  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό που ειπώθηκε είναι πως ο άνθρωπος μπήκε και είδε ότι οι θεάσεις ήταν εφτά και ψήφισαν δώδεκα και 
αναρωτιόταν γιατί – και με το δίκιο του. 
 

C. Bolivar: Συγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά αυτό δεν ισχύει! Εγώ, για παράδειγμα, τις ταινίες του Γ. Καρβέλα τις είχα δει εκτός… 
 

Γ. Φώτου: … και εγώ το ίδιο και ήθελα να το πω … 
 

Δ. Κασιμάτης: … και εγώ – και το ’χω πει και στον ίδιο τον Γ. Καρβέλα … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Σύμφωνοι… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Να επιστρέψουμε στην ουσία όμως και να προχωρήσουμε... Να ξαναδούμε το κείμενο και εφόσον όλοι 
συμφωνούμε ότι μπορεί να γίνει διαδικτυακά και επιστολικά και συμφωνούμε με το 6/10, να δούμε αν χρειάζεται να γίνει κάποια 
άλλη αλλαγή. Και να δούμε το κατώφλι, το κατώτερο όριο συμμετοχής. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τη ΓΣ που προβλέπεται minimum αριθμός συμμετεχόντων… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, ας πάμε παρακάτω. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για το Επίτιμο μέλος, ουσιαστικά παραμένει ως είχε, με την αλλαγή ότι μιλάμε πάλι για ποσοστό 6/10 όσων 
ψηφίζουν, στο οποίο προσμετρώνται μόνο θετικές και αρνητικές ψήφοι. Οι προσθήκες είναι δηλαδή ίδιες με αυτές των Τακτικών 
μελών. Επίσης, ότι «με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Επίτιμου Μέλους ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος G.S.C. αποκτάται 
μόνο στην περίπτωση που το ανακηρυχθέν Επίτιμο Μέλος προέρχεται από την τάξη των Κινηματογραφιστών/ΔΦ». Εδώ δηλαδή, για 
τα Επίτιμα μέλη, γίνεται ξεκάθαρο ότι GSC μπορούν να είναι μόνον οι απόμαχοι ΔΦ.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω πως είναι σαφές και αν θέλει κάποιος να μιλήσει επ’ αυτού…   (αναμονή)…    Δεν βλέπω κάποιον να 
θέλει, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Βεβαίως. Για το Δόκιμο μέλος, είπαμε εξ αρχής ότι είναι παρθένο έδαφος και προτείνουμε: «Η εγγραφή Δόκιμου 
Μέλους γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος προς το ΔΣ του Σωματείου, 
το οποίο εξετάζει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή Δοκίμων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.3 και κάνει 
δεκτή την αίτηση του υποψήφιου με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος. 
Από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 6.3β του παρόντος εξαιρείται όποιος Κινηματογραφιστής/ΔΦ έχει λάβει το βραβείο που 
απονέμει το Σωματείο σε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους ανά την επικράτεια ή την αλλοδαπή, καθώς και όποιος 
Κινηματογραφιστής/ΔΦ έχει βραβευθεί σε μεγάλο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού, ο οποίος ανακηρύσσεται Δόκιμο 
Μέλος, μετά από αίτησή τους προς το ΔΣ και εφόσον δεν προβάλλονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις από κανένα από τα Τακτικά 
Μέλη, εντός δέκα (10) ημερών. 
Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Δόκιμου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του αναγνωριστικού τίτλου «GSC», ο οποίος δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Δόκιμο Μέλος. 
Το Δόκιμο Μέλος που επιθυμεί να γίνει Τακτικό Μέλος, ακολουθεί απαρέγκλιτα τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7.1α & 
β του παρόντος».  Με άλλα λόγια, τα Δόκιμα μέλη δεν συνιστούν προνομιακό χώρο, αυτό θέλουμε να τονίσουμε – θα περάσουν την 
ίδια βάσανο που περνά κάθε υποψήφιο Τακτικό μέλος. Είναι άνθρωποι που θέλουμε κοντά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα 
έχουν «μέσον» για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάτι επ’ αυτών; 
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Ζ. Επαμεινώνδας: Πάνω στο θέμα των αντιρρήσεων από κάποιο Τακτικό μέλος, θέλετε να οριοθετηθούν [χρονικά]; Δηλαδή, μέχρι 
αύριο, μεθαύριο, σε έναν μήνα, μέχρι πότε μπορώ να προβάλλω την αντίρρησή μου; Μην το αφήσουμε επ’ αόριστον… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, σωστά – δεν έχει άδικο σ’ αυτό… Άρα, να πάμε και στα προηγούμενα… Να βάλω εντός δεκαπέντε, είκοσι 
ημερών; 
 

Γ. Φρέντζος: Δεκαπέντε ημερολογιακές. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Δεκαπέντε ημερών. 
 

Αρ. Θέος: Αν ξέρω τώρα ότι ο τάδε είναι απατεώνας ή εγκληματίας και δεν πρέπει να μπει, θα πρέπει να απαντήσω αμέσως… 
 

C. Bolivar: Είναι πολλές οι δεκαπέντε μέρες, θεωρώ… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ναι, είναι πολλές. Ας βάλουμε δέκα. 
 

C. Bolivar: Να βάλουμε πέντε – θέλω να πω, αν βλέπεις κάποιον και έχεις αντιρρήσεις, το λες αμέσως και δεν περιμένεις να περάσουν 
δεκαπέντε ημέρες…  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Νομίζω ότι οι δέκα ημέρες είναι εύλογο χρονικό διάστημα και βάζω τόσες… 
 

C. Bolivar: Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε εγκρίνει κάποιον και μέσα σε δέκα μέρες μπορεί αυτό να ακυρωθεί δηλαδή; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Σημαίνει πως πριν τον εγκρίνουμε, όταν υπάρχει η σκέψη δηλαδή, θα πρέπει να κοινοποιείται. 
 

C. Bolivar: Πριν ανακοινωθεί δηλαδή θα υπάρχει περιθώριο δέκα ημερών. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς… Το προσθέτω και εδώ [όπου υπάρχει αναφορά σε τυχόν αντίρρηση Τακτικού μέλους]… 
 

Κ. Σταμούλης: Μήπως επίσης, για τα υποψήφια αυτά μέλη, πρέπει να βάλουμε όριο για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο 
δικαιούνται να αιτηθούν; Μήπως δηλαδή κάποιος πάρει ένα βραβείο φέτος και έρθει μετά από πέντε-δέκα χρόνια και πει ότι λόγω 
του βραβείου δικαιούται να είναι μέλος; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και γιατί είναι πρόβλημα αυτό που περιγράφεις Κώστα; 
 

Κ. Σταμούλης: Γιατί μπορεί στο ενδιάμεσο διάστημα να μην έχει κάνει τίποτα σχετικό. 
 

Αρ. Θέος: Αφού το Καταστατικό λέει πως θα προσκομίσει βιογραφικό. 
 

Κ. Σταμούλης: Έλεγα, επειδή μιλάμε για τους χρόνους, αν θα είχε νόημα να βάλουμε και αυτό… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συγνώμη, αλλά διαδικαστικά, να ενημερώσω το Σώμα ότι ο Δ. Θεοδωρόπουλος αποσύρεται και επομένως ισχύει η 
εξουσιοδότηση που είχε παραχωρήσει σε εμένα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει; 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Βεβαίως. Ήθελα να ξέρω το GSC τι σημαίνει;  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Είναι για το συγκεκριμένο άρθρο η ερώτηση ή θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα…; 
 

Β. Κατριτζιδάκης: G- Greek, το καταλαβαίνω. S- από ’σας δεν το καταλαβαίνω. Σημαίνει Society που δεν είναι «ενότητα», είναι 
«κοινωνία» – είναι άνθρωποι που αγαπάνε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Και λέω ότι εγώ αγαπώ όλους τους συναδέλφους μου, 
χαίρομαι για τη δουλειά τους, αλλά αυτό το πράγμα, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, δεν το αντέχω. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν τσακώθηκε κανείς Βαγγέλη, γιατί το λες αυτό; 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Ε, με το γάντι… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ας επιστρέψουμε στο κείμενο γιατί η ώρα περνάει… 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Η ώρα περνάει, αλλά δεν με νοιάζει…  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ελάτε, ας βοηθήσετε λίγο συνάδελφοι… 
 

Β. Κατριτζιδάκης: Άκουσέ με, δεν θα ξαναμιλήσω – μόνο θα ψηφίσω… Αλλά ας είμαστε ομονοείς – πραγματικά είναι δύσκολο 
δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είμαστε σαράντα και διαφοροποιούμαστε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δεν διαφοροποιούμαστε – άλλοι δέκα είναι απ’ έξω -το πολύ- και προσπαθούμε να το απλοποιήσουμε… 
 

Π. Μαντζανάς: Επίσης, όλα έχουν ψηφιστεί ομόφωνα μέχρι στιγμής… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επίσης, έχουμε κάνει πάρα πολύ δρόμο, υπάρχει πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας, όλοι συνεισφέρουν, όλοι 
μετέχουν και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Λοιπόν, η εγγραφή Συνεργαζόμενου μέλους… «γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του 
βιογραφικού του σημειώματος προς το ΔΣ του Σωματείου, το οποίο εξετάζει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή 
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Συνεργαζόμενων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.4 και κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο 
άρθρο 20 του παρόντος. 
Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Συνεργαζόμενου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του αναγνωριστικού τίτλου GSC, ο οποίος 
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Συνεργαζόμενο Μέλος».  Δηλαδή, προτείνεται μια πολύ απλή διαδικασία και, αν θέλετε, 
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάλι το ενδεχόμενο των αντιρρήσεων… 
  

Δ. Ευθυμιόπουλος: Υπάρχει το ΔΣ γι’ αυτό – δεν νομίζω πως χρειάζεται… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για τους Φίλους της Ένωσης η διατύπωση παραμένει ως είχε και πριν. Και εδώ ολοκληρώνεται το 7ο άρθρο… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Προτείνω να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πριν ψηφίσω, να ζητήσω μια διευκρίνιση: σχετικά με την πρόταση του Ηλ. Αδάμη, τι αποφασίσαμε; Ότι 
παραμένει στη ΓΣ όπως ήταν πάντα; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, αποφασίσαμε να παραμείνει στη ΓΣ – να μην αποκλειστεί κανείς από την ψηφοφορία. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 7ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 30 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 2 ψήφοι και λευκά 0. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Λοιπόν, άρθρο 8ο, για την αποχώρηση μελών… 
 

Άρθρο 8ο: Αποχώρηση μελών 
Όλα τα μέλη του σωματείου (τακτικά, επίτιμα 

και φίλοι της ένωσης) έχουν δικαίωμα να 

αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη 

γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 

η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί τρεις (3) 

τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του 

διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος 

του. 
 

Τα αποχωρούντα μέλη ουδέν δικαίωμα έχουν 

στην περιουσία του σωματείου, ούτε αξίωση 

επιστροφής συνδρομών προηγούμενων ετών. 

Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να 

καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές 

μέχρι και του έτους αποχώρησής του. 
 

Σε περίπτωση αποχώρησης τακτικού ή επίτιμου 

μέλους του σωματείου, το τελευταίο 

απαγορεύεται, μετά την αποχώρησή του, να 

κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού 

τίτλου: «G.S.C.». 
 

Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, μετά από έγγραφη 

γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 

Τα Μέλη που αποχωρούν ουδέν δικαίωμα έχουν στην περιουσία του Σωματείου, ούτε αξίωση 

επιστροφής τυχόν συνδρομών προηγούμενων ετών. Το Μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να 

καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές μέχρι και του έτους αποχώρησής του. 
 

Σε περίπτωση αποχώρησης Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου, το τελευταίο απαγορεύεται, 

μετά την αποχώρησή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου «G.S.C.». Εάν 

μετά την αποχώρησή του συνεχίσει να κάνει χρήση του ως άνω τίτλου «G.S.C.», υποχρεούται να 

καταβάλει προς το Σωματείο ποινική ρήτρα η οποία θα καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παραβίασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κυμαίνεται από 100 € έως 500 €. 
 

Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους 

μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων Μελών. 
 

Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του 

Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή 

του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που 

προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος. 
 

 

… στην πραγματικότητα, το μόνο που έχει προστεθεί είναι μία μικρή ποινή. Να κάνω καταρχάς μία μικρή εισαγωγή: βρίσκεται σε 
εξέλιξη -με τη δικηγόρο μας- μία προσπάθεια να κατοχυρώσουμε [νομικά] το σήμα μας [το λογότυπό μας], το GSC. Υπάρχει τρόπος 
και με την καταβολή ενός ποσού μπορούμε να το κατοχυρώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε σε 
οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει, αλλά μπορούμε να τον πάμε νομικά και να απαιτήσουμε ένα ποσό – μπορεί να είναι ανά ημέρα 
ή εβδομάδα [παράτυπης] χρήσης. Αυτό, είναι πιο εύκολο εάν αυτό το ποσό αναφέρεται στο Καταστατικό μας – και με τη συμβουλή 
της νομικού μας, αυτό έχουμε κάνει εδώ. Και ως νομική κατοχύρωση, όχι ότι πραγματικά θα γίνει, ότι «εάν μετά την αποχώρησή του 
συνεχίσει να κάνει χρήση του ως άνω τίτλου GSC, υποχρεούται να καταβάλει προς το Σωματείο ποινική ρήτρα η οποία θα καθορίζεται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, από το ΔΣ και θα κυμαίνεται από 100€ έως 500€». Επίσης, έχει 
προστεθεί το εξής: «Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον 
μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το ΔΣ και έγκρισή της από τη ΓΣ, με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων Μελών». Με άλλα λόγια, αποφασίσαμε ότι το GSC δεν είναι καφενείο – δεν μπαίνεις-βγαίνεις όποτε 
θέλεις… Τέλος, έχει προστεθεί ότι «Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα 
του Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το ΔΣ, το οποίο κάνει 
δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος». Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, γίνεται 
για να φανεί ότι δεν είναι μπες-βγες το GSC – περί αυτού πρόκειται. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση, κάποια διευκρίνιση, κάποια πρόταση; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θα ήθελα να γίνει μία διευκρίνιση, γιατί φαντάζομαι ότι ένα μέλος που αποχωρεί από το GSC φυσικά και δεν 
μπορεί να φέρει τον τίτλο GSC, ποιος μπορεί να επιβάλλει αυτό το πρόστιμο και με ποιον τρόπο, γιατί εμείς δεν είμαστε διοικητική 
αρχή ούτε η αστυνομία που θα επιβάλλει πρόστιμα. Η δεύτερη ερώτηση είναι: στις δουλειές που ήδη έχει κάνει κάποιος, πως μπορεί 
να αφαιρέσει τον τίτλο GSC και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε – ότι έγινε ως τότε είναι εντάξει και στις καινούργιες δουλειές, 
από την ημέρα της αποχώρησης και μετά θα απαγορεύεται…  Να γίνει πιο σαφές, γιατί είναι λίγο αόριστο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, δεν είναι γιατί λέει ότι «Σε περίπτωση αποχώρησης Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου, το τελευταίο 
απαγορεύεται, μετά την αποχώρησή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου GSC» – μετά την αποχώρησή 
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του… Το πριν, φυσικά δεν απαιτούμε να αλλάξει τον τίτλο της προπέρσινης ταινίας για να βγει το GSC – μιλάμε για μετά την 
αποχώρησή του… 
 

Γ. Φρέντζος: … που τότε, όταν την έκανε, ήταν μέλος μας. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ακριβώς γι’ αυτό λέω, να γίνει πιο σαφές αυτό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ε, τι άλλο να μπει … 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: … μετά την αποχώρηση να λέει. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Γιάννη, νομίζω ότι είναι σαφές – μετά μπαίνουμε στην περιοχή του αστικού δικαίου και των αστικών 
δικαστηρίων. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Νομίζω ότι λέει σαφώς ότι είναι μετά την αποχώρησή του…, δεν βλέπω κάτι άλλο… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, αλλά μετά την αποχώρηση επαναπροβάλλονται παλιές ταινίες – αυτό θέλω να πω. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Γιάννη, δεν έχει να κάνει με τις παλιές. Έχει να κάνει μετά την αποχώρηση, εάν τον χρησιμοποιήσει [τον τίτλο  
GSC] σε νέες δουλειές. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Σε νέες δουλειές – αυτό, να διευκρινιστεί σε νέες δουλειές. 
 

C. Bolivar: Πάντως, εγώ που είμαι αλλοδαπός, το κατάλαβα. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Εγώ είμαι εξωγήινος, δεν τα καταλαβαίνω…  
   … (γέλια)… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ελάτε συνάδελφοι, μη δυσκολεύουμε τη ζωή μας, σας παρακαλώ…   
 

Στ. Αποστολόπουλος: Γιάννη, νομίζω πως είναι ήδη σαφές… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και ’γω νομίζω πως είναι σαφές. Ήταν λοιπόν το 8ο άρθρο και αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις το βάζω προς 
ψήφιση… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 8ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 
Στ. Αποστολόπουλος: Να συνεχίσουμε με το κείμενο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για τον πειθαρχικό έλεγχο… Εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται … 
 

Άρθρο 9ο – Πειθαρχικός Έλεγχος - Αποβολή Μελών 
Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική 

περίπτωση, κατά την κρίση του από την 

Γενική Συνέλευση και συνίσταται σε: 

α) Επίπληξη. 

β) αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι 

συμμορφώσεώς του με την υποχρέωση που 

προκύπτει από το καταστατικό ή από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

την οποία το μέλος παραβιάζει, άλλως για 

ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι 

μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 

γ) οριστική διαγραφή του μέλους από το 

σωματείο.    
 

Η αποβολή μέλους του σωματείου γίνεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν 

συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά 

για τους παρακάτω, οι οποίοι δεν απαιτείται 

να συντρέχουν σωρευτικά: 

α) Η συμπεριφορά και οι πράξεις ή 

παραλείψεις του μέλους είναι ασυμβίβαστες 

με την ιδιότητά του ως μέλους ή αυτές 

αντίκεινται στον σκοπό του σωματείου. 

β) Μη συμμόρφωση του μέλους με τις 

αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. 

γ) Παραβίαση των διατάξεων του παρόντος 

Καταστατικού εκ μέρους του μέλους. 

δ) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας 

συνδρομής για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. 

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση από τη 

Γενική Συνέλευση και συνίσταται σε: 
 

1. Επίπληξη, προφορική ή γραπτή, η οποία μπορεί να επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη 

Γενική Συνέλευση. 
 

2. Αναστολή της ιδιότητας του Μέλους μέχρι συμμορφώσεώς του με την υποχρέωση που προκύπτει 

από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου την οποία το Μέλος έχει παραβιάσει, άλλως για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως 

όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Η αναστολή της παρούσας παραγράφου μπορεί να επιβληθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση και κατά το διάστημα της αναστολής της ιδιότητάς του, 

το μέλος δεν δικαιούται να έχει ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις ή τα άλλα όργανα του Σωματείου στα 

οποία μετέχει. Κατά το ίδιο διάστημα, το μέλος υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 
 

3. Οριστική διαγραφή του Μέλους από το Σωματείο. Η οριστική διαγραφή Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους 

του Σωματείου αποφασίζεται και επιβάλλεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία 

λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος και στην οποία απόφαση, 

εάν πρόκειται για πρόταση διαγραφής Τακτικού Μέλους, ορίζεται ρητά εάν θα αποβληθεί από το 

Σωματείο οριστικά ή εάν θα αλλάξει κατηγορία, αφού ακουστεί και η θέση του προς διαγραφή μέλους. 
 

Η οριστική διαγραφή γίνεται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά για τους παρακάτω 

λόγους, οι οποίοι δεν απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά: 

α) Η συμπεριφορά και οι πράξεις (ή παραλείψεις) του Μέλους είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του 

ως Μέλους ή αυτές αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου. 

β) Μη συμμόρφωση του Μέλους με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. 

γ) Παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εκ μέρους του Μέλους. 

δ) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. 

ε) Για οποιαδήποτε άλλη σπουδαία αιτία, η οποία συνιστά νόμιμο λόγο διαγραφής από Μέλος του 

Σωματείου, κατά την άποψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου. 
 

Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους και αποβολής του από το Σωματείο, 

το αποβληθέν μέλος απαγορεύεται, μετά την διαγραφή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του 

τιμητικού τίτλου  «G.S.C.». Εάν μετά την αποχώρησή του συνεχίσει να κάνει χρήση του ως άνω τίτλου 

«G.S.C.», υποχρεούται να καταβάλει προς το Σωματείο ποινική ρήτρα η οποία θα καθορίζεται κατά 
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ε) Για οποιαδήποτε άλλη σπουδαία αιτία, η 

οποία συνιστά νόμιμο λόγο διαγραφής 

μέλους του σωματείου. 
 

Σε περίπτωση διαγραφής τακτικού ή επίτιμου 

μέλους του σωματείου, το τελευταίο 

απαγορεύεται, μετά την διαγραφή του, να 

κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του 

τιμητικού τίτλου: «G.S.C.». 

 

Το διαγραφόμενο μέλος έχει δικαίωμα να 

προσφύγει κατά της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική 

Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή 

πλειοψηφία και η απόφασή της είναι 

αμετάκλητη. 
 

Μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει 

και πάλι την ιδιότητα του μέλους με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα 

κυμαίνεται από 100 € έως 500 €. 
 

Το Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που ελέγχεται πειθαρχικά με επίπληξη ή αναστολή ιδιότητας  (περιπτώσεις 

9.1 και 9.2 αντίστοιχα) έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και η απόφασή 

της είναι αμετάκλητη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση κάποιου Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους, να αποβάλει 

προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος ή Φίλο της Ένωσης, ιδιαιτέρως 

εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στο 9.3 του παρόντος. Η απόφαση 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος. 
 

Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους 

μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του 

παρόντος, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει εν τω μεταξύ εκλείψει ο λόγος της διαγραφής 

του. 
 

Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον 

μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων 

Μελών, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει εν τω μεταξύ εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του.  
 

 

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε το 2016 με τρόπο λίγο προβληματικό. Στην πραγματικότητα λέει ότι [για την αποβολή] απαιτείται 
ό,τι απαιτείται και η ΓΣ αποφασίζει – και στο τέλος του άρθρου λέει ότι «Μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την 
ιδιότητα του μέλους με απόφαση του ΔΣ». Δηλαδή, τι λέει; – ότι η ΓΣ διαγράφει και το ΔΣ ανακαλεί τη διαγραφή. Αυτή είναι μία εκ 
των πραγμάτων προβληματική διατύπωση. Ερχόμαστε λοιπόν να τη διορθώσουμε και να πούμε ότι η επίπληξη, αναστολή, κλπ., 
επιβάλλονται από το ΔΣ και «η οριστική διαγραφή Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου αποφασίζεται και επιβάλλεται μόνο 
με απόφαση της ΓΣ η οποία λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος και στην οποία απόφαση, 
εάν πρόκειται για πρόταση διαγραφής Τακτικού Μέλους, ορίζεται ρητά εάν θα αποβληθεί από το Σωματείο οριστικά ή εάν θα αλλάξει 
κατηγορία, αφού ακουστεί και η θέση του προς διαγραφή μέλους». Οι λόγοι οριστικής διαγραφής παραμένουν ως έχουν, ενώ 
προστίθενται τα ίδια με την [οικειοθελή] αποχώρηση, δηλαδή ότι μετά τη διαγραφή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο τίτλος GSC, ότι 
το προς διαγραφή μέλος μπορεί να έρθει στη ΓΣ και να ζητήσει την ανάκληση της ποινής του και ότι «Το ΔΣ μπορεί, μετά από πρόταση 
κάποιου Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους, να αποβάλει προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος ή Φίλο της 
Ένωσης…» -είναι αυτό που έλεγα πριν [περί της εξουσίας των Τακτικών και Επίτιμων μελών]- και τέλος, βάζουμε πάλι την ποινή των 
δύο ετών για την περίπτωση της επανεγγραφής. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχουν επί του άρθρου σχόλια, διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Με αφήνει λίγο αμήχανο η αποβολή Επίτιμου μέλους – δηλαδή, είναι λίγο… Από την άλλη, θα μου πεις, 
άνθρωποι είμαστε και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως πρέπει να προβλέπεται από το Καταστατικό… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Να σου πω μία περίπτωση Γιάννη; Έχουν εμφανιστεί τόσα [περιστατικά] τα τελευταία χρόνια – έχεις ένα Επίτιμο 
μέλος και ξαφνικά φαίνεται πως είναι απατεώνας ή οτιδήποτε άλλο. Τι κάνεις τότε; 
 

Γ. Φρέντζος: Θέλω να πω γι’ αυτά τα δύο χρόνια [ποινής] που βάζουμε και θυμάμαι μία κουβέντα που έγινε για το ότι θα έπρεπε να 
καθορίζουμε ότι κάποιος δεν φεύγει την ώρα που είναι να πληρώσει τη συνδρομή και επιστρέφει σε τρεις μήνες και πάει λέγοντας… 
Έτσι, φεύγει για δύο χρόνια πληρώνοντας και τα χρωστούμενα -ή είναι απαίτηση για να ξαναμπεί- για να μην γίνει τακτική αυτή. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Κάποιος άλλος;  (αναμονή)…  Δεν βλέπω άλλον, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση; 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 9ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 32 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 0. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Προχωρώ λοιπόν στα δικαιώματα των μελών… 
 

Άρθρο 10ο: Δικαιώματα μελών 
Τα Τακτικά Μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: 
 

α) Ισότιμη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την προϋπόθεση να έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. 

β) Έκφραση των απόψεών τους διά της ψήφου τους. 

γ) Εκλογή των αιρετών μελών του σωματείου (δικαίωμα εκλέγειν). 

δ) Θέση υποψηφιότητας των ιδίων ως αιρετών μελών του σωματείου (δικαίωμα 

εκλέγεσθαι). 

ε) Απόλαυση των ωφελημάτων και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου και 

στ) Ελεύθερη αποχώρηση από το σωματείο. Μέλη που αποχωρούν, δύνανται να 

επανεγγραφούν. 
 

Τα Επίτιμα Μέλη και οι Φίλοι της Ένωσης απολαμβάνουν τα ίδια ως άνω 

δικαιώματα, όπως ενδεικτικά συμμετοχής και έκφρασης των απόψεων τους στις 

Γενικές Συνελεύσεις κτλ, πλην, όμως, στερούνται του δικαιώματος ψήφου, ήτοι 

Τα Τακτικά Μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: 
 

α. Ισότιμη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την 

προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

β. Έκφραση των απόψεών τους διά του λόγου και της ψήφου 

τους. 

γ. Εκλογή των αιρετών Μελών του Σωματείου (δικαίωμα 

εκλέγειν). 

δ. Θέση υποψηφιότητας ως αιρετών Μελών του Σωματείου 

(δικαίωμα εκλέγεσθαι). 
 

Τα Δόκιμα και Επίτιμα Μέλη απολαμβάνουν τα ίδια ως άνω 

δικαιώματα, όπως ενδεικτικά συμμετοχής και έκφρασης διά λόγου 

των απόψεών τους στις Γενικές Συνελεύσεις κ.τ.λ., πλην όμως, 

στερούνται του δικαιώματος ψήφου, καθώς και του δικαιώματος 
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του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά 

και μονό τα τακτικά μέλη.   

εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά 

και μόνον τα Τακτικά Μέλη. 
 
 

 

… που ουσιαστικά έχουν μείνει τα ίδια… και αλλάζει η τελευταία παράγραφος σε «Τα Δόκιμα και Επίτιμα Μέλη απολαμβάνουν τα 
ίδια ως άνω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά συμμετοχής και έκφρασης διά λόγου των απόψεών τους στις ΓΣ κ.τ.λ., πλην όμως, 
στερούνται του δικαιώματος ψήφου, καθώς και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά 
και μόνον τα Τακτικά Μέλη». Συμφωνούμε επομένως για [συμμετοχή στις Συνελεύσεις] Τακτικά, Επίτιμα και Δόκιμα – όπως είπαμε, 
Συνεργαζόμενα και Φίλοι δεν θα λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, να προχωρήσουμε στην ψήφιση. 
 

 Ακολουθεί ψηφοφορία για το 10ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Προχωρώ στο 11ο άρθρο για τις υποχρεώσεις μελών… 
 

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις μελών       
Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 

α) Συμβολή με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν στην πραγμάτωση 

και υλοποίηση του σκοπού του σωματείου και αποχή από οιαδήποτε ενέργεια, 

η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό και το πνεύμα της ή αντιστρατεύεται 

τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του σωματείου ή στοχεύει στην επιδίωξη των 

ατομικών τους συμφερόντων. 

β) Παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις, στις διοργανώσεις 

και σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες του σωματείου. 

γ) Επίδειξη στις μεταξύ τους σχέσεις συναδελφικής συμπεριφοράς και 

αλληλεγγύης.   

δ)  Συμμόρφωση με την νομοθεσία που αφορά στα σωματεία και τις διατάξεις 

του Καταστατικού, τον σκοπό του σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 

ε) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το σωματείο.  
 

Ειδικότερα, όλα τα μέλη υποχρεούνται σε: 
 

- Εφάπαξ καταβολή ποσού πενήντα (50,00) ευρώ ως δαπάνη εγγραφής κατά 

τον χρόνο εισόδου του εκάστοτε μέλους στο σωματείο. 

- Ετήσια καταβολή ποσού εκατό (100,00) ευρώ ως ενιαύσια τακτική συνδρομή. 

- Καταβολή έκτακτης συνδρομής, κατόπιν απόφασης της Τακτικής ή Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης του σωματείου μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών του. 
 

Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες του σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 

α) Συμβολή με τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν στην 

πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και αποχή από οιαδήποτε 

ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και το πνεύμα του ή 

αντιστρατεύεται τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Σωματείου ή 

στοχεύει στην επιδίωξη ατομικών συμφερόντων. 

β) Παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις, τις 

διοργανώσεις και σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες του 

Σωματείου. 

γ) Επίδειξη στις μεταξύ τους σχέσεις συναδελφικής συμπεριφοράς 

και αλληλεγγύης.   

δ) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά στα σωματεία και τις 

διατάξεις του Καταστατικού, τους σκοπούς του Σωματείου και τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

ε) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο.  
 

Ειδικότερα, υποχρεούνται σε: 
 

- Εφάπαξ καταβολή ποσού ως δαπάνης εγγραφής κατά τον χρόνο 

εισόδου του εκάστοτε Μέλους στο Σωματείο. 

- Ετήσια καταβολή ποσού ως ενιαύσιας τακτικής συνδρομής. 

- Καταβολή έκτακτης συνδρομής, κατόπιν απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών. 

Τα παραπάνω ποσά αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και δύνανται να αυξομειώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του Σωματείου. 
 

 

… που παραμένουν ως είχαν, απλώς έχουν αφαιρεθεί τα [συγκεκριμένα] ποσά και έχουν αντικατασταθεί με το ασαφές «…καταβολή 
ποσού…». Για τη διατύπωση ότι «Τα παραπάνω ποσά αποφασίζονται από το ΔΣ και δύνανται να αυξομειώνονται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου», ο Δ. Ευθυμιόπουλος έχει στείλει πρόταση και προτείνει αυτό να περνάει από τη ΓΣ – αν πιστεύετε 
πως πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ακούμε τις παρατηρήσεις… 
 

Γ. Φρέντζος: Αντιλαμβάνομαι την πρόταση του Δ. Ευθυμιόπουλου – δηλαδή, ωραίο είναι. Από την άλλη, νομίζω πως το εκάστοτε ΔΣ, 
που διαχειρίζεται τα οικονομικά και γνωρίζει τα μεγέθη, τις χορηγίες, κλπ., μπορεί να εκτιμήσει αν είναι ανάγκη να μειώσει ή να 
αυξήσει λίγο [τη συνδρομή]… Δηλαδή, μην το κάνουμε πάλι δύσκολο, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα – το σκεπτικό μου είναι να 
αποφύγουμε αυτά των ΓΣ: να περιμένουμε μία φορά τον χρόνο, να πάει, να κάνει, που θα έχουμε άλλα να συζητήσουμε και, και, και 
θα μπαίνουμε σε διαδικαστικά ζητήματα αντί να συζητάμε για τα ουσιαστικά. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ο μόνος λόγος που πρότεινα να περνάει από τη ΓΣ είναι γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στην τσέπη του καθενός. 
Και είναι ότι υπάρχουν τριβές με τις συνδρομές, δεν πληρώνουν, κλπ. Όμως, συμφωνώ ότι ΔΣ σίγουρα είναι σε θέση να τα κάνει 
αυτά… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εγώ έχω να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια είναι αλήθεια πως έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε αυτό που 
ονομάζεται χορηγία. Είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα οικονομικά μας είναι 
εκτοξευμένα – δηλαδή, Οδυσσέα [Παυλόπουλε -Ταμίας της Ένωσης], θα ήθελες να πεις δύο λόγια; 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Όταν πριν τέσσερα χρόνια ξεκίνησε αυτή η Διοίκηση, το ταμείο ήταν περί τα 2500-3000€ και σήμερα είναι 
12000€. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι [η Διοίκηση] δεν είμαστε τρελοί – και αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να μειώνουμε συνεχώς τη συνδρομή. Και δεν υπάρχει Διοίκηση που ξαφνικά θα πει 200€ ή 500€ – δεν έχει λόγο να το κάνει… 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: Κάν’τε το τότε συνάδελφοι γιατί φυλλορροούμε… Και είμαστε μόνο με το επίδομα covid κάποιοι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συμφωνώ – είμαστε πολλοί στην ίδια θέση. Αλλά θέλω να πω ότι και πάλι είναι ζήτημα καλής πίστης [προς τη 
Διοίκηση]. Δεν νομίζω πως υπάρχει ΔΣ που θα πει 500€ συνδρομή και όποιος θέλει. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αφήστε το ως έχει τότε, εντάξει… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ήταν το 11ο άρθρο λοιπόν και μπαίνει σε ψηφοφορία… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 11ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Γ. Αρβανίτης: Να ρωτήσω πόση είναι η συνδρομή αυτή τη στιγμή; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι 75€ – υψηλά για τα κυβικά μας… Θα μπορούσαμε και λιγότερα όντως και είναι αβλεψία αυτό στην 
πραγματικότητα…  Τα άρθρα 12 και 13 παραμένουν ως έχουν. Το 14ο άρθρο… 
 

Άρθρο 14 ο :  Γενική Συνέλευση  
Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου έχει γενική 

αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του 

σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται του 

σκοπού του σωματείου και για κάθε υπόθεση που δεν 

υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις 

της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.  Η Γενική Συνέλευση 

έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης 

και δικαιούται να τα ανακαλεί οποτεδήποτε σύμφωνα με τον 

νόμο. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα 

ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του σωματείου, όλα 

ανεξαιρέτως τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε κάθε 

Γενική Συνέλευση, πλην όμως μόνον τα τακτικά μέλη έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 
 

Η Γενική Συνέλευση των μελών διακρίνεται σε: α) Τακτική 

Γενική Συνέλευση και β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά τον 

χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου εκάστοτε έτους μετά από 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τριάντα (30) ημέρες 

πριν από την ορισθησόμενη ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία αναγράφει τον τόπο, την ώρα και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση συγκαλείται όποτε το κρίνει 

αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως αν υποβληθεί 

εγγράφως σχετικό αίτημα από το 1/5 των ταμειακά 

τακτοποιημένων τακτικών μελών ή από την Επιτροπή 

Οικονομικού Ελέγχου σε περίπτωση διαχειριστικής, 

οικονομικής ή διοικητικής ανωμαλίας. Όταν η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία των τακτικών μελών 

ή της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου η έγγραφη αίτηση 

περί συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να 

αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών και σε περίπτωση 

αδράνειας ή αρνήσεώς του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί 

να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν την 

συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της. 
 

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το 

ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται 

των σκοπών του Σωματείου και για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα 

άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα Μέλη.  Η Γενική 

Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται 

να τα ανακαλεί οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον νόμο. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται 

από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Σωματείου. Όλα ανεξαιρέτως 

τα Μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε κάθε Γενική Συνέλευση, πλην όμως μόνον τα 

Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 

Η Γενική Συνέλευση των Μελών διακρίνεται σε: α) τακτική Γενική Συνέλευση και β) 

έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά τον χρόνο εντός του πρώτου 

τριμήνου εκάστοτε έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα πέντε 

(15) ημέρες πριν από την ορισθησόμενη ημερομηνία της, η οποία αναγράφει τον τόπο 

ή τον τρόπο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό 

Συμβούλιο, άλλως αν υποβληθεί εγγράφως σχετικό αίτημα από το 1/5 των ταμειακά 

τακτοποιημένων Τακτικών Μελών ή από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου σε 

περίπτωση διαχειριστικής, οικονομικής ή διοικητικής ανωμαλίας. Όταν η έκτακτη 

Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία των Τακτικών Μελών ή της Επιτροπής 

Οικονομικού Ελέγχου, η έγγραφη αίτηση περί συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα 

θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την 

έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών και σε περίπτωση αδράνειας ή 

αρνήσεώς του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να 

συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την Προεδρία της. 
 

Η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, 

με χρήση ηλεκτρονικών/διαδικτυακών μέσων. Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αναζητείται η κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη και πλήρη συμμετοχή του συνόλου των Μελών, με ήχο 

και εικόνα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην εξεύρεση αξιόπιστης 

πλατφόρμας διεξαγωγής ψηφοφοριών που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, 

προσωπική και μυστική (όταν αυτό απαιτείται) διεξαγωγή πάσης φύσεως ψηφοφορίας. 
 

Οι δύο τρόποι διεξαγωγής της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δια ζώσης ή εξ 

αποστάσεως) δύναται να συνδυαστούν εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 
 

 

… μέχρι ένα σημείο είναι αντιγραφή από το προηγούμενο και η προσθήκη που γίνεται αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ηλεκτρονικά/διαδικτυακά μέσα και «Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του ΔΣ αναζητείται η κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα 
που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και πλήρη συμμετοχή του συνόλου των Μελών, με ήχο και εικόνα. Επιπλέον, το ΔΣ υποχρεούται 
στην εξεύρεση αξιόπιστης πλατφόρμας διεξαγωγής ψηφοφοριών που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, προσωπική και μυστική (όταν 
αυτό απαιτείται) διεξαγωγή πάσης φύσεως ψηφοφορίας. Οι δύο τρόποι διεξαγωγής της τακτικής ή έκτακτης ΓΣ (δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως) δύναται να συνδυαστούν εφόσον το αποφασίσει το ΔΣ». Μιλάμε δηλαδή για τη διαδικτυακή συμμετοχή και ψήφο – 
κατά τα λοιπά, είναι απλή αντιγραφή από το προηγούμενο Καταστατικό. Κατοχυρώνουμε και καταστατικά την εξ αποστάσεως ψήφο 
– ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Και την υβριδική – δηλαδή, μπορεί να είμαστε σε έναν φυσικό χώρο και να συμμετέχουν συνάδελφοι εξ 
αποστάσεως. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς! Είναι προφανές ότι επιθυμία του ΔΣ είναι φυσικά να βρισκόμαστε διά ζώσης. Εάν όμως, είτε κάποιος δεν 
μπορεί είτε -οι συνάδελφοι από το εξωτερικό το γνωρίζουν καλύτερα- μπορούμε να τα συνδυάσουμε, ας τα συνδυάσουμε και να 
προσμετρηθούν οι ψήφοι κανονικά – θέμα δημοκρατίας είναι αυτό και συλλογικότητας, τίποτα παραπάνω. 
 



 

26 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια ασάφεια για να σχολιάσει κάποιος, άρα προχωράμε στην ψήφιση. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 14ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Γ. Αρβανίτης: Να ρωτήσω αν ισχύει η επιστολική ψήφος; Το λέω γιατί κάποτε βρισκόμουν στα βουνά της Αλγερίας και δεν είχα ούτε 
internet ούτε τίποτα και μου έστειλαν [το AFC]  ένα τυπωμένο χαρτί, ψήφισα και πήγε κατευθείαν συστημένο, γιατί δεν μπορούσα 
να ψηφίσω ηλεκτρονικά. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Προβλέπεται και η επιστολική ψήφος Γιώργο. 
 

Γ. Αρβανίτης: Οπότε, εντάξει… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για το 15ο άρθρο δεν υπάρχει καμία νέα πρόταση και παραμένει ως έχει. Για το 16ο άρθρο, που αφορά την απαρτία 
της ΓΣ … 
 

Άρθρο 16ο: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον 

τα μισά πλέον ενός (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που 

έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό (τακτικά 

μέλη) και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που 

εκλέγονται πριν την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως από τα 

παρόντα μέλη του σωματείου. 
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς 

πρόσκληση) επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών, στον ίδιο τόπο, με την αυτή ημερήσια διάταξη 

και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των 

παριστάμενων τακτικών μελών, τα οποία όμως δεν δύνανται να είναι 

λιγότερα από οκτώ (8). Κατ’ εξαίρεσιν είναι δυνατόν να τεθούν νέα 

θέματα προς συζήτηση, αν υφίστανται έκτακτα θέματα ημερήσιας 

διάταξης, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική 

ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν οι προϋποθέσεις 

πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση των μελών. 
 

Σε κάθε περίπτωση για την μεν τροποποίηση του καταστατικού, την 

διάλυση ή την αναστολή της λειτουργίας του σωματείου απαιτείται η 

παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών, 

για την δε είσοδο νέων μελών (τακτικών και επίτιμων) και για όσες 

άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο απαιτείται η παρουσία των 

μισών τουλάχιστον τακτικών μελών. 
 

Ειδικότερα για τη λήψη απόφασης παύσης των συλλογικών οργάνων 

του σωματείου απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) 

τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. 
 

Για την είσοδο νέων μελών στο σωματείο απαιτείται η απαρτία που 

αναφέρεται στο άρθρο «7». 
 

Τα τακτικά μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στην Γενική 

Συνέλευση και από τον αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή 

του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο 

(εξουσιοδότηση) που κατατίθεται στην γραμματεία του σωματείου. 
 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται (δια ζώσης 

ή εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό αυτών) τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός 

(50% + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων Μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Διευθύνεται από τον Πρόεδρο 

και παρίσταται ο Γραμματέας, οι οποίοι εκλέγονται πριν την έναρξη των 

εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα Μέλη του Σωματείου και έχουν 

την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της και της σύνταξης των πρακτικών 

αυτής. 
 

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται αυτοδικαίως και χωρίς 

νέα πρόσκληση επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών, στον ίδιο τόπο ή με τον ίδιο τρόπο και με την αυτή 

ημερήσια διάταξη και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του 

αριθμού των παριστάμενων Τακτικών Μελών, τα οποία όμως δεν δύνανται 

να είναι λιγότερα από οκτώ (8).  
 

3. Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση 

του σωματείου, τις αρχαιρεσίες, την εκλογή συλλογικών οργάνων (Διοικητικό 

Συμβούλιο και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου), την διαγραφή μελών, την 

υποβολή προτάσεων μομφής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθώς και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο απαιτείται η 

παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών. 
 

4. Τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική 

Συνέλευση μόνον από άλλο Τακτικό Μέλος, το οποίο κατά την προσέλευσή 

του πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο 

(εξουσιοδότηση) που κατατίθεται στη γραμματεία του Σωματείου ή με 

έγγραφη δήλωση του εκπροσωπούμενου Τακτικού Μέλους προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Επίσης, η 

σχετική δήλωση μπορεί να κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που αποστέλλεται από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση που ο εξουσιοδοτών έχει δηλώσει στη Γραμματεία 

του Σωματείου.  
 

Κανένας εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα των δύο (2) 

ακόμη Τακτικών Μελών. 
 

 

… στην τρίτη παράγραφο [του υφιστάμενου Καταστατικού] λέει πως -αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή- για τη μεν τροποποίηση 
Καταστατικού και για διάφορα άλλα, απαιτούνται τα 3/4 των Τακτικών μελών. Υπάρχει όμως και το άρθρο 33, που επίσης μιλάει για 
τη διαδικασία τροποποίησης Καταστατικού και λέει πως η απαρτία και η πλειοψηφία ορίζονται από διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Εμείς ή θα διατηρήσουμε αυτά τα 3/4 των Τακτικών μελών ή θα πάμε με τον ΑΚ, ο οποίος λέει -ο Γ. Δασκαλοθανάσης μας το υπέδειξε 
αυτό- ότι για την απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη και ως πλειοψηφία ορίζεται τα 3/4 των παρόντων 
μελών. Επομένως, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτήν τη διατύπωση. 
 

Π. Μαντζανάς: Συγχωρείστε την παρέμβαση – η νομικός μάς είπε πως έτσι όπως είναι διατυπωμένο, ένας δικαστικός θα το ερμήνευε 
ως 3/4 των Τακτικών μελών για την απαρτία και 3/4 αυτών για την πλειοψηφία. Έτσι, αν είμαστε σαράντα, απαιτούνται οι τριάντα 
για την απαρτία – ενώ ο νόμος λέει πάνω από τους μισούς -άρα είκοσι ένας- και φυσικά τα 3/4 αυτών για την πλειοψηφία. Είναι 
πλέον πολύ δύσκολο και αυτό που κάνουμε σήμερα, το ξέρετε όλοι πως δεν έχει ξαναγίνει να έχουμε μαζευτεί τόσοι και δεν είμαι 
σίγουρος αν καταφέρουμε να ξαναγίνει – και αναφέρομαι στο ποσοστό περισσότερο και όχι στο απόλυτο νούμερο.  
 

Αρ. Θέος: Προσωπικά, όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο νομίζω πως είναι προτιμότερο να πάμε με τη βασική προϋπόθεση του 
νόμου και να μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη στην περίπτωση που χρειαστεί στο μέλλον κάτι να αλλάξει.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε στα επόμενα ΔΣ τη δυνατότητα, εφόσον θελήσουν, να τροποποιήσουν ξανά το 
Καταστατικό. Ιδιαιτέρως εάν γίνουμε λίγο περισσότεροι, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μαζευτούν αυτά τα 3/4 – ακόμη και για 
απλές τροποποιήσεις ή μικρές προσθήκες. Και μολονότι το διαδίκτυο κάπως βοηθάει, θα είναι πραγματικά δύσκολο. 
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Στ. Αποστολόπουλος: Έχοντας υπάρξει σε Συλλόγους, Ενώσεις, κλπ., για την αλλαγή του Καταστατικού, επειδή είναι κάτι πολύ 
ουσιαστικό και μπορεί να αλλάξει άρδην έναν Σύλλογο, πάντα προβλεπόταν αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή αυτή των 3/4. Είμαι 
ανοιχτός να το συζητήσω, αλλά είναι μία δικλείδα ασφαλείας αυτό.  
 

Π. Μαντζανάς: Η αυξημένη πλειοψηφία ορίζεται από τον νόμο και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εμείς όμως έχουμε πάει πάνω 
και από αυτό λέγοντας ότι, εκτός από αυξημένη πλειοψηφία, θέλουμε και αυξημένη απαρτία – που αυτό είναι το δύσκολο να 
επιτευχθεί, η αυξημένη απαρτία.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Όχι, αυτό εννοούσα και εγώ, την αυξημένη απαρτία και όχι απλά τους μισούς συν έναν… 
 

Π. Μαντζανάς: Αυτό για τους παρόντες – από αυτούς τα 3/4 πρέπει να ψηφίσουν θετικά για να αλλάξει κάτι. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Προτείνοντας αυτό Στέλιο, εγώ να βάλω στο τραπέζι ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα -ή και μεγαλύτερη- αυτή να 
είναι και η τελευταία τροποποίηση Καταστατικού για πάντα…  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Το συζητάμε όλοι, σαφώς με καλή πρόθεση… 
 

Π. Μαντζανάς: Εμείς έχουμε δουλέψει γι’ αυτό το Καταστατικό, έχουμε φάει χρόνο, κλπ. και θα μπορούσαμε να πούμε «ναι, είναι 
το Καταστατικό που έχουμε φτιάξει εμείς και ας μείνει για πάντα» – αλλά αυτό θα είναι λάθος. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, και ’γω αυτό νομίζω… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δεν υπάρχει αυτό συνάδελφοι… Πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξουμε – δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί -αυτό που 
λέγαμε πριν για τα [υποψήφια νέα] μέλη- να αναθέσουμε στο ΔΣ και τους δύο που προτείνουν, γιατί μπορεί να υπάρχει κόπωση... 
Να πάμε με τον νόμο, εγώ αυτό προτείνω. 
 

Π. Μαντζανάς: Ουσιαστικά, με τον νόμο ήμασταν πριν και αυτή η προσθήκη έγινε το 2016. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πριν την τροποποίηση του 2016 το Καταστατικό έλεγε «ό,τι ορίζεται από τον νόμο», για την παρουσία των μισών 
τουλάχιστον Τακτικών μελών. Το 2016, για κάποιον λόγο αυτό άλλαξε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ας μείνουμε εκεί τότε – αλλιώς τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε, θα γίνουμε ποδοσφαιρική ομάδα; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό σημαίνει πως πρέπει να επαναφέρουμε το παλιό άρθρο. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ωραία, ας το επαναφέρουμε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν συμφωνούμε όλοι, είναι πολύ εύκολο… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Συγνώμη, ένα πολιτισμικό σωματείο είμαστε, ας μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επίσης λέει -και δεν ξέρω που αναφέρεται αυτό- ότι τα μέλη που συμμετέχουν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 
οκτώ. Αυτό νομίζω ότι είναι… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: … αυτό το λέει και ο ΑΚ νομίζω – μετά διαλύεσαι, δεν υπάρχεις, είσαι φάντασμα… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, κατάλαβα – ότι πια είσαι σφραγίδα… Επομένως, [παραμένει] ό,τι έλεγε: «…καθώς και για όσες άλλες 
περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών». Και έτσι, επανέρχεται το παλιό… 
Επίσης, μιλάμε για τις εκπροσωπήσεις, αλλά αυτό είναι διαπραγματεύσιμο. Καταρχάς, εδώ [το άρθρο] μιλάει για εξουσιοδοτήσεις 
και εμείς προτείνουμε τα Τακτικά μέλη να μπορούν να εκπροσωπηθούν στη ΓΣ μόνο από άλλο Τακτικό μέλος  και όχι «έστειλα τον 
δικηγόρο μου» – αυτό εννοούμε. Είναι επίσης συζητήσιμη -πάλι βάσει και της σημερινής εμπειρίας- αυτή η τελευταία προσθήκη, 
ότι «Κανένας εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα του ενός ακόμη Τακτικού Μέλους» – προσωπική μου πρόταση 
είναι αυτό να γίνει «…περισσότερα των δύο ακόμη Τακτικών Μελών». 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Εντάξει, όμως μετά αρχίζει και γίνεται λίγο… Υπάρχει παραίτηση μετά – δηλαδή, αν φτάσουμε ως εκεί, εγώ να 
εκπροσωπώ δέκα, πάει η Ένωση μετά… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γι’ αυτό λέμε να μπει οροφή στο δύο. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Να μπει οροφή στο δύο, ως maximum όμως. Γιατί είμαστε σαράντα μέλη και αύριο θα γίνουμε πενήντα ή το 
πολύ εξήντα – αν κάποιος εκπροσωπεί πέντε, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Έχεις δίκιο σ’ αυτό. 
 

Γ. Φρέντζος: Έχεις δίκιο σ’ αυτό, αλλά απ’ την άλλη μεριά, σήμερα δεν θα είχαμε απαρτία αν ο Γ. Αρβανίτης δεν εκπροσωπούσε 
άλλους τέσσερις… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Όχι – αντί να εκπροσωπεί πέντε ο Γ. Αρβανίτης, θα μπορούσαν να έχουν πάρει εμένα ένα τηλέφωνο ή εσένα. 
 

Γ. Φρέντζος: Εντάξει, έτυχε οι τέσσερις του Γ. Αρβανίτη να μην σε ξέρουν ή να μην ξέρουν άλλους… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αν σε Ένωση σαράντα μελών δεν ξέρει ο ένας τον άλλον, κάτι δεν πάει καλά. Είπαμε να το ξεχειλώσουμε λίγο, 
να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί, αλλά να μην κάνουμε το κρασί νερό. 
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Γ. Φρέντζος: Τέλος πάντων, συμφωνώ και ’γω να μην είναι πέντε -να μην είναι πολλοί-, αλλά όχι να είναι και ένας – συμφωνώ με 
την πρόταση του Χρ. Αλεξανδρή. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς, βάζουμε «…όχι περισσότερα των δύο Τακτικών Μελών». 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 16ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Κά’ντε λίγη υπομονή συνάδελφοι, συνεχίζουμε… Για το 17ο άρθρο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, το ίδιο και για το 18ο 
άρθρο, οπότε πάμε στο 19ο άρθρο, που αφορά τις αρχαιρεσίες… 
 

Άρθρο 19ο – Αρχαιρεσίες 
Κάθε δεύτερη (2η) Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του 

σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Ως εκλογικό σύστημα 

ορίζεται η απλή αναλογική. 
 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα 

για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην 

Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ή σε αμφότερα τα ως 

άνω όργανα. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με 

έγγραφη δήλωση ή με ηλεκτρονικό μήνυμα του 

υποψηφίου που κατατίθεται ή αποστέλλεται στον Γενικό 

Γραμματέα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον Εκτελεστικό Διευθυντή έως και την 

ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω προθεσμία 

πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση για την 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να μειώσει την ως άνω προθεσμία αν 

κρίνεται απαραίτητο. Με δαπάνες του σωματείου και 

ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τυπώνονται τα 

ψηφοδέλτια. 
 

Κατά την Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός τόσο 

των δράσεων, όσο και των οικονομικών πεπραγμένων 

της απερχόμενης Διοίκησης. 
 

Επίσης ορίζεται  τριμελής (3 μέλη) εφορευτική επιτροπή, 

η οποία  εποπτεύει την διαδικασία των αρχαιρεσιών. Η 

ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου αιρετού 

οργάνου. 
 

Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει και την ημερομηνία 

των αρχαιρεσιών, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της 

Γενικής Συνέλευσης. 
 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τον παρακάτω τρόπο: 
 

. Τα οικονομικώς ενήμερα τακτικά μέλη προσέρχονται 

την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών στην διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί στην 

Γενική Συνέλευση, για να ψηφίσουν από τις 09.00 έως τις 

19.00. 

. Η εκλογή των αιρετών οργάνων γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος, αφού εξακριβωθούν τα 

στοιχεία της ταυτότητάς του, λαμβάνει από την 

εφορευτική επιτροπή έναν (1) φάκελο και το ψηφοδέλτιο, 

ασκεί το δικαίωμα ψήφου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 

σφραγίζει τον φάκελο και μετά τον σχετικό έλεγχο της ως 

άνω εφορευτικής επιτροπής, τον τοποθετεί εντός της 

κάλπης. 

. Όσα οικονομικώς ενήμερα τακτικά μέλη βρίσκονται 

εκτός Αθηνών  για λόγους εργασίας, ή διαμένουν εκτός 

Ελλάδος, μπορούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού 

ψηφοδελτίου το οποίο αποστέλλεται σε προαναφερθείσα 

ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει ανακοινωθεί στην 

Γενική Συνέλευση. 

Τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη της 

εφορευτικής επιτροπής και εισάγονται με δική της επίσης 

ευθύνη στην κάλπη.  

. Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να 

συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον ενός (50%+1) των 

οικονομικώς ενήμερων τακτικών μελών. 

. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

σημειώνονται έως τέσσερις (4) σταυροί στο ψηφοδέλτιο 

Ανά τριετία, μετά από Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ορίζονται αρχαιρεσίες για 

την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου για την επόμενη τριετία. Ως γενικό εκλογικό σύστημα 

ορίζεται η απλή αναλογική.  
 

Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση γίνεται διοικητικός και οικονομικός 

απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης και ορίζεται τριμελής (3 Μέλη) Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία εποπτεύει τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Μέλος της Εφορευτικής 

Επιτροπής μπορεί να οριστεί Τακτικό ή Επίτιμο ή Δόκιμο Μέλος. Στην Εφορευτική 

Επιτροπή θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένα (1) Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος. Η ιδιότητα 

του Μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου 

αιρετού οργάνου. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει και την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, 

σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της 

Συνέλευσης. 
 

Κάθε Τακτικό Μέλος που έχει καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, 

μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την 

Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ή σε αμφότερα τα ως άνω όργανα. Η υποβολή των 

υποψηφιοτήτων γίνεται με έγγραφη δήλωση ή με ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα του 

υποψηφίου που κατατίθεται ή αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα έως και την ημέρα της 

Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω προθεσμία πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση για τη 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πέντε (5) 

μερών από τη Συνέλευση.  
 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται: α. διά ζώσης, με φυσική παρουσία ή/και β. εξ αποστάσεως, με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι δύο παραπάνω τρόποι δύνανται να συνδυαστούν μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Ειδικότερα, στην περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία: 

1α. Με δαπάνη του Σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τυπώνονται όλα τα 

ψηφοδέλτια.  

1β. Τα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά Μέλη προσέρχονται την καθορισμένη ημερομηνία 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στη διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, 

για να ψηφίσουν από τις 09:00 έως τις 19:00. 

1γ.  Η εκλογή των αιρετών οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος, 

αφού εξακριβωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του, λαμβάνει από την Εφορευτική 

Επιτροπή έναν (1) φάκελο και το ψηφοδέλτιο, ασκεί το δικαίωμα ψήφου σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, σφραγίζει τον φάκελο και μετά τον σχετικό έλεγχο της Εφορευτικής 

Επιτροπής, τον τοποθετεί εντός της κάλπης. Για την ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου σημειώνονται έως τρεις (3) σταυροί στο ψηφοδέλτιο και των Μελών της 

Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί.  

Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον 

ενός (50%+1) των οικονομικώς ενήμερων Τακτικών Μελών, διαφορετικά η εκλογική 

διαδικασία προκηρύσσεται εκ νέου εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση που και στην 

πρώτη επαναληπτική εκλογική διαδικασία η συμμετοχή δεν είναι η απαιτούμενη, 

συγκαλείται εκ νέου δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που και η 

δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία δεν έχει την απαιτούμενη συμμετοχή, 

συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διάλυσης του Σωματείου. 

1δ.  Όσα Μέλη με δικαίωμα ψήφου βρίσκονται εκτός Αθηνών ή διαμένουν εκτός Ελλάδος 

ή αδυνατούν να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών για οποιονδήποτε λόγο, 

μπορούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου, κατά τον ίδιο τρόπο που 

διεξάγεται η εξ αποστάσεως ψηφοφορία. 

Τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών αποκλειστικά ή συνδυαστικά εξ αποστάσεως 

καθορίζει λεπτομερώς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

2α. Με δαπάνη του Σωματείου και τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στην ανεύρεση αξιόπιστης πλατφόρμας διεξαγωγής 

ψηφοφοριών που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, προσωπική και μυστική ψηφοφορία.  

2β. Στα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά Μέλη αποστέλλονται μοναδικοί προσωπικοί κωδικοί, 

ώστε την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών να ψηφίσουν από τις 

09:00 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Για τη διευκόλυνση των Μελών που διαμένουν στο 

εξωτερικό (και μόνον για αυτά), η παραπάνω διάρκεια δύναται να παραταθεί. Για την 

ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνονται έως τρεις (3) σταυροί και 

των Μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί. 
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και των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως 

δύο (2) σταυροί. 

 . Από τους υποψηφίους εκλέγονται αυτοί που 

συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας για την συγκρότηση ενός οργάνου 

διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων 

υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή. 

. Ο υποψήφιος για την εκλογή του στο Διοικητικό 

Συμβούλιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί 

το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία των αρχαιρεσιών και με μυστική ψηφοφορία 

εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός 

Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος. Κατά την ίδια 

συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των 

καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και από το μέλος της 

Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου που έλαβε τις 

περισσότερες ψήφους. 
 

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

λογίζονται οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά 

σειρά επιτυχίας 6η, 7η και 8η στην συνολική κατάταξη) 

και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου οι δύο (2) 

πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 4η και 

5η στην συνολική κατάταξη). 

Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον 

ενός (50%+1) των οικονομικώς ενήμερων Τακτικών Μελών, διαφορετικά η εκλογική 

διαδικασία προκηρύσσεται εκ νέου εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση που και στην 

επαναληπτική εκλογική διαδικασία η συμμετοχή δεν είναι η απαιτούμενη, συγκαλείται εκ 

νέου δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που και η δεύτερη 

επαναληπτική εκλογική διαδικασία δεν έχει την απαιτούμενη συμμετοχή, συγκαλείται 

έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διάλυσης του Σωματείου. 
 

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι ψήφοι καταμετρώνται από την Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο αρχαιρεσιών. Από τους υποψηφίους 

εκλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

για τη συγκρότηση ενός οργάνου διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων 

υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή. 
 

Ο υποψήφιος για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

των αρχαιρεσιών και με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 

Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση ή, πάντως, σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και από το Μέλος 

της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους για τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. 
 

Ως αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζονται οι τρεις (3) πρώτοι 

επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 6η, 7η και 8η στη συνολική κατάταξη) και της 

Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά 

επιτυχίας 4η και 5η στη συνολική κατάταξη).  
 

 

… όπου μπαίνει και το ζήτημα της διετούς ή τριετούς θητείας – το ΔΣ προτείνει την αύξηση της θητείας από δύο σε τρία χρόνια. 
Επίσης, προτείνει ότι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που μέχρι τώρα ήταν Τακτικό ή Επίτιμο, μπορεί να είναι και Δόκιμο. Και 
αυτό γιατί στις τελευταίες εκλογοαπολογιστικές ΓΣ συχνά ψάχνουμε με το τουφέκι ποιος θα είναι Εφορευτική Επιτροπή – 
προσθέτουμε λοιπόν μία ακόμη πιθανότητα. Βεβαίως, στην Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει [υποχρεωτικά] ένα τουλάχιστον μέλος 
να είναι Τακτικό ή Επίτιμο – δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μόνο Δόκιμα μέλη. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Το ’χετε ψάξει αυτό με τους δικηγόρους φαντάζομαι – εγώ συμφωνώ, αλλά το ’χετε ψάξει, σωστά; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Βεβαίως και δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα…  Προτείνουμε επίσης, να υπάρχει ψηφοφορία διά ζώσης είτε εξ 
αποστάσεως και οι δύο αυτοί τρόποι να μπορούν να συνδυαστούν – δηλαδή και κάλπη και διαδικτυακή ψήφος. Επίσης, έχουμε 
κάνει την εξής προσθήκη: «Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον ενός των 
οικονομικώς ενήμερων Τακτικών Μελών, διαφορετικά η εκλογική διαδικασία προκηρύσσεται εκ νέου εντός επτά ημερών. Σε 
περίπτωση που και στην επαναληπτική εκλογική διαδικασία η συμμετοχή δεν είναι η απαιτούμενη, συγκαλείται εκ νέου δεύτερη 
επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που και η δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία δεν έχει την απαιτούμενη 
συμμετοχή, συγκαλείται έκτακτη ΓΣ με το ερώτημα της διάλυσης του Σωματείου». 
 

Αρ. Θέος: Τι λέει δηλαδή αυτό; Λέει ότι κάνουμε εκλογές και δεν καταφέρνουμε – δεν ήρθαν οι μισοί. Ξανακάνουμε εκλογές δεύτερη 
φορά και πάλι δεν ήρθαν οι μισοί. Κάνουμε τρίτη φορά -δεύτερη επαναληπτική- και αν δεν τα καταφέρουμε ούτε την τρίτη φορά, 
κάνουμε ΓΣ για διάλυση. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Συγνώμη, αλλά αυτό το λέει ο ΑΚ δηλαδή; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, καθόλου δεν το λέει ο ΑΚ, το βάζουμε εμείς – ότι τρεις φορές που δεν καταφέρνουμε να στήσουμε εκλογές, 
πάμε για διάλυση, τι να κάνουμε τώρα… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δηλαδή, το 50+1 είναι υποχρεωτικό από τον ΑΚ; Γιατί βάζουμε τέτοιο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιατί αντιλαμβάνεσαι Διονύση ότι αν στους σαράντα ανθρώπου πραγματικά δεν μπορούμε να μαζευτούμε οι είκοσι 
για να κάνουμε εκλογές, υπάρχει θέμα.  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Μπορεί να υπάρχει μια κακή συγκυρία, γιατί να το διαλύσουμε δηλαδή…; 
 

Γ. Αρβανίτης: Γι’ αυτό ακριβώς μιλάει για τρεις [απόπειρες] – δεν μπορεί την τρίτη φορά να μην μπορούμε, κάτι θα σημαίνει… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Όχι, εγώ ρωτάω ότι αν υπάρξει μια κακή συγκυρία και από τους εξήντα που είμαστε αύριο, αντί να έρθουν οι 
τριάντα ένας έρθουν οι είκοσι εννέα – θα το διαλύσουμε; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι. Είπαμε ότι επαναπροκηρύσσεις τις εκλογές. Και αν χρειαστεί το ξανακάνεις – ε, μετά δεν μπορεί να σέρνεται 
αυτό… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Εντάξει, κατανοητό. 
 

Γ. Φρέντζος: Που σημαίνει ότι τη δεύτερη και την τρίτη φορά θα έχεις κινητοποιήσει και κόσμο, έτσι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ε, ναι – δηλαδή, αν δεν μπορούμε έστω και διαδικτυακά να έχουμε συμμετοχή -διότι υπάρχει και η διαδικτυακή 
δυνατότητα-, ε, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας και θα σημαίνει ότι δεν περπατάει το πράγμα. 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: ΟΚ, εντάξει. 
 

C. Bolivar: Και αν είναι μια περίοδος, ας πούμε, που όλοι δουλεύουμε – θέλω να πω, επειδή το πάτε βδομάδα-βδομάδα, μου 
φαίνεται λίγο σαν τρικλοποδιά στον εαυτό μας… 
 

Αρ. Θέος: Αφού το στέλνουμε διαδικτυακά και έχεις μια βδομάδα να ψηφίσεις, δεν μπορείς να ψηφίσεις; Πάει να πει πως δεν σε 
νοιάζει. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δίκιο, δίκιο – πάμε παρακάτω συνάδελφοι, έχετε δίκιο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επίσης, προτείνουμε ότι «Όσα Μέλη με δικαίωμα ψήφου βρίσκονται εκτός Αθηνών ή διαμένουν εκτός Ελλάδος ή 
αδυνατούν να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά». 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Καλά, όλοι μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γι’ αυτό ακριβώς λέμε «…για οποιονδήποτε λόγο…». Είναι αυτονόητο ότι η επιδίωξη είναι να βρισκόμαστε κιόλας 
– όμως… Όσο για τη διαδικασία [σταυροδοσία, κλπ], δεν είναι παρά μία αντιγραφή από το υφιστάμενο Καταστατικό.  
Ο Γ. Δασκαλοθανάσης όμως έχει κάνει την εξής πρόταση: λέει ότι οι τέσσερις σταυροί είναι μία υπερβολή για ένα πενταμελές ΔΣ –  
αντιπροτείνει λοιπόν, να μειωθούν σε τρεις. Επίσης, για το ίδιο άρθρο, λέει πως η τριετής θητεία δεν είναι σωστή και πρέπει να 
παραμείνει διετής. 
[Στην ίδια παράγραφο] μετά την προσθήκη περί εγκυρότητας των εκλογών [συμμετοχή 50+1, επαναληπτικές εκλογές, κλπ.], το 
υπόλοιπο άρθρο είναι αντιγραφή από το υφιστάμενο και δεν υπάρχει καμία άλλη προσθήκη. Συνεπώς, τα ουσιαστικά διακυβεύματα 
είναι αν θα αυξηθεί η θητεία από δύο σε τρία χρόνια και ότι κατοχυρώνεται [και καταστατικά] η εξ αποστάσεως εκλογή – υπήρχε 
ατύπως, το κάνουμε και τυπικό. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ας ακούσουμε τον Γ. Δασκαλοθανάση. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι με τα δύο χρόνια ξέρεις αν ένα ΔΣ είναι ικανό να περπατήσει την Ένωση 
καλά – δύο χρόνια είναι ικανός χρόνος για να το αποδείξει και το ’χουμε δει στην πράξη ότι και τα δύο ΔΣ θήτευσαν από τέσσερα 
χρόνια, δηλαδή έκανε δύο θητείες το καθένα. Αν γίνει τρία χρόνια και δεν πάει καλά -αν όχι τώρα, σε πέντε ή έξι ή δέκα χρόνια- από 
την πρώτη στιγμή, από τους πρώτους έξι μήνες, θα πρέπει να το υποστεί κανείς για τρία χρόνια; Θέλω να πω, όχι αν υπάρχουν 
ποινικά ή νομικά προβλήματα, αλλά αν δεν είναι ικανό. Είναι καλύτερα κάθε δύο χρόνια, που έτσι κι αλλιώς κάνουμε ΓΣ και 
αρχαιρεσίες, αν τα πάνε καλά οι άνθρωποι να συνεχίσουν ωραία και καλά – γιατί να είναι τρία; 
Και το δεύτερο είναι το θέμα της ψήφου: αν για ένα πενταμελές ΔΣ είναι τέσσερις οι ψήφοι, ουσιαστικά το 50% των μελών ψηφίζει 
για το 80% του ΔΣ. Εκεί θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια πολυφωνία στο ΔΣ, δηλαδή άνθρωποι που έχουν λιγότερες ψήφους να 
μπορούν να βγάλουν μέλη που δεν είναι ενός συγκεκριμένου μπλοκ – το ίδιο συμβαίνει και στην Ακαδημία -θύμισέ μου Γιώργο 
[Φρέντζο], νομίζω έτσι είναι-, για τα επτά μέλη του ΔΣ οι σταυροί είναι τέσσερις. Υπάρχει κάποια τέτοια αντιστοιχία σε αυτά τα 
ζητήματα για να είναι αντιπροσωπευτικό το ΔΣ όλων των τάσεων και όλων των γνωμών που υπάρχουν μέσα σε ένα Σώμα. 
 

Γ. Φρέντζος: Καταρχάς, θα το πάω ανάποδα, σχετικά με την αλλαγή των ψήφων, δεν θα διαφωνήσω -δεν θυμάμαι πως είναι στην 
Ακαδημία-, αλλά έτσι όπως το έχεις διατυπώσει σε αυτό που έχεις στείλει μού ακούγεται πολύ εύλογο. Για την τριετία -που, αν 
θυμάμαι καλά, ήταν πρόταση δική μου, που προέκυψε μέσα από τη θητεία μου στην Ακαδημία-, δείχνει ότι σε δύο χρόνια 
πραγματικά δεν προλαβαίνεις να κάνεις έργο – μέχρι να αλλάξεις τους [τραπεζικούς] λογαριασμούς, να αλλάξει τις κάρτες ο 
καινούργιος Ταμίας, κλπ., πραγματικά χάνεται ένα διάστημα στην αρχή και ένα στο τέλος. Αν προκύψει ένα ΔΣ που δεν το αντέχουμε 
ούτε για έναν μήνα, θυμίζω ότι το Καταστατικό δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μία έκτακτη ΓΣ -δεν θυμάμαι με πόσα μέλη- και να 
τους τα πεις εκεί και να τα μαζέψουν και να φύγουν, γιατί δικοί μας άνθρωποι θα είναι και ’μεις εκεί τριγύρω θα είμαστε, δεν θα 
είναι τίποτα απατεώνες. Είναι καθαρά πρακτικοί οι λόγοι λοιπόν που προτείνεται η τριετία, για να ξεπεραστεί η αρχή και αυτά που 
είπα -να μην τα επαναλάβω-, δηλαδή, να ξεπεράσεις τα τυπικά και να αρχίσεις λίγο να περπατάς. Και επειδή είμαστε και λίγο αργοί, 
νομίζω πως τα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά – δεν είναι πολλά.   
 

Στ. Αποστολόπουλος: Άλλος που θέλει να μιλήσει;  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Εγώ να πω το εξής και από την εμπειρία μου: νομίζω ότι ο Γ. Δασκαλοθανάσης έχει δίκιο ως προς σκέλος [των 
ψήφων], πέντε-τέσσερα ή πέντε-τρία. Το άλλο για την τριετία το συζητάω και δέχομαι την άποψη του Γ. Δασκαλοθανάση κατά το 
ήμισυ, δηλαδή τρεις ψήφοι και τριετής θητεία. 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ ήθελα να πω την εμπειρία μου από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που είμαι έξι χρόνια τώρα Πρόεδρος και αυτή τη 
στιγμή μένουν πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Νομίζω πως πρέπει να είναι τριετία γιατί δεν προλαβαίνεις – είναι 
τόσα αυτά που έρχονται, που δεν προλαβαίνεις σε δύο χρόνια. Όσο για τον αριθμό των ψήφων, ας είναι δύο, ας είναι τρεις, ας είναι 
ό,τι θέλει. Αλλά η τριετία είναι ένας ικανός χρόνος για να μπορείς να ολοκληρώσεις και εφόσον βεβαίως μπορεί να κριθεί η Διοίκηση, 
θα καταλάβεις αν κάτι δεν πάει καλά και με μία ΓΣ τελειώνει. 
 

Αρ. Θέος: Να θυμίσω κάτι που ξεχνάμε: στην ετήσια τακτική ΓΣ γίνεται οικονομικός απολογισμός και απολογισμός πεπραγμένων. 
Εκεί, εάν το νέο ΔΣ δεν είναι εντάξει, η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει τα πεπραγμένα και τότε η παραίτηση του ΔΣ -αν 
και δεν έχει καταχωρηθεί αυτό ρητά- είναι πολιτικά μονόδρομος – δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, δηλαδή άμα δεν σε εγκρίνουν τι 
θα κάνεις, θα συνεχίσεις να είσαι ΔΣ; Άρα, από τον χρόνο ήδη έχουν τα μέλη τη δυνατότητα, αν το ΔΣ δεν πάει καλά, να το ρίξουν 
στην ουσία. Δηλαδή, θα φανεί αυτό κατευθείαν και η δυσαρέσκεια θα προκαλέσει αντιδράσεις. 
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Γ. Δασκαλοθανάσης: Εγώ το λέω γιατί θέλω να προλάβουμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, που πρέπει να κρίνουμε και να 
«απολύσουμε» ένα ΔΣ πριν τελειώσει η θητεία του -πράγμα που πρέπει να γίνεται βέβαια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις-, αλλά η 
διετία μας δίνει έναν τρόπο πιο φιλικό να επιβραβεύσουμε ένα ΔΣ που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες – ξέρω, γιατί 
υπήρξα και στην αρχή της σύστασης της Ένωσης, έχει δυσκολίες τους πρώτους έξι μήνες να συνεννοηθείς με τις τράπεζες, να κάνεις 
όλα αυτά που πρέπει, αλλά από ’κει και πέρα, στα δύο χρόνια ένα ΔΣ δείχνει τη δυναμική που έχει και αν αυτή είναι σωστή, όλα τα 
μέλη θα θέλουν να το ψηφίσουν. Αν όμως όλα τα πράγματα πάνε στραβά, θα το δεις από την αρχή και μετά θα μπεις στη δύσκολη 
συνθήκη να διώξεις ένα ΔΣ – είναι πολύ δυσάρεστο αυτό. Μήπως να αφήσουμε τα δύο χρόνια, το λέω γιατί έτσι κι αλλιώς ένα καλό 
ΔΣ θα πάρει και τέσσερα και έξι – δεν ξέρω, έχετε βάλει κάποιους περιορισμούς νομίζω… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: … δύο θητείες νομίζω. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: … δύο θητείες, ναι. Α, όχι, μόνο για τον Πρόεδρο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μόνο για τον Πρόεδρο, ναι. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ίσως θα ’πρεπε να μπει περιορισμός να είναι δύο θητείες και για όλο το ΔΣ αν είναι εφικτό, για να ανανεώνονται 
τα μέλη και να μπαίνουν κι άλλοι. 
 

Γ. Φρέντζος: Ναι, αλλά να θυμίσω ότι [κάθε φορά] ψάχνουμε να βρούμε υποψήφιους… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, καμία αντίρρηση, έχεις δίκιο, αλλά… 
 

Γ. Φρέντζος: …που θα τους βρεις; Δηλαδή, εάν βάλουμε περιορισμό στα μέλη, δεν θα βγαίνουν. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, αλλά από την άλλη, μην γυρίζουν γύρω-γύρω τα ίδια μέλη και ανακυκλώνουν τον Πρόεδρο, είναι κι αυτό 
λίγο περίεργο. Θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να συμμετέχει κάπως, πως να το κάνουμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το ερώτημα είναι, αν δεν τα καταφέρεις τι κάνεις; Είσαι σε αδιέξοδο μετά και αυτό είναι πρόβλημα. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ας πούμε για τον Πρόεδρο όχι [πάνω από] δύο και για τα μέλη όχι [πάνω από] τρεις θητείες. 
 

Αρ. Θέος: Συνάδελφοι, αν αύριο το πρωί παραιτηθώ [από το ΔΣ], θα πρέπει είτε να κάνουμε εκλογές είτε να πάμε στο Πρωτοδικείο 
για να ορίσει κάποιον άλλον – δεν έχουμε αναπληρωματικό αυτή τη στιγμή, είναι τόσο απλά τα πράγματα. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Το να συζητάμε για ένα πολιτισμικό σωματείο να έχει περιορισμό στον Πρόεδρο… Δεν ασκούμε καμία εξουσία 
συνάδελφοι, για όνομα… Εγώ διαφωνώ με αυτό, με όλο – τέλος πάντων… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ο Ζ. Επαμεινώνδας έχει γράψει στο chat «μήπως η τριετία πέφτει βαριά για κάποιους και δεν βρίσκουμε 
επειδή λες, τρία χρόνια; – δύο το παλεύω, τα τρία ίσως είναι πολλά». 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αυτό το ξέρουν εκ προοιμίου όμως αυτοί που βάζουν [υποψηφιότητα]… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Τώρα το αποφασίζουμε αυτό. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ναι, αλλά το ξέρουν εκ προοιμίου. 
 

Π. Μαντζανάς: Συνάδελφοι, ούτε τώρα έχουμε κόσμο που είναι δύο χρόνια, έτσι; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό είναι ένα γεγονός – αυτό που λέει ο Ζ. Επαμεινώνδας και ο Π. Μαντζανάς δεν είναι άσχετο. Είναι σχετικό 
και πρέπει όλα να τα βάλουμε στο μυαλό μας. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ο Ζ. Επαμεινώνδας γράφει «γι’ αυτό δεν θα βάλουν υποψηφιότητα». Μπορεί και να έχεις δίκιο Ζαφείρη, δεν ξέρω. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ναι, πρέπει να το προσμετρήσουμε – δηλαδή, υπάρχει μια δυσκολία… 
 

Αρ. Θέος: Συνάδελφοι, δεν είναι η διάρκεια της θητείας που σε βάζει ή δεν σε βάζει να μπεις στη διαδικασία. Ειλικρινά το λέω, είναι 
το κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις να κάνεις κάποια πράγματα. 
 

Π. Μαντζανάς: Η διάρκεια της θητείας δεν είναι, γιατί μπορείς και να παραιτηθείς άμα θες… 
 

Αρ. Θέος: Μπορείς και να παραιτηθείς, μπορείς και… Αλλά το κυριότερο είναι ότι, για να μην βάλεις, εξ αρχής δεν θέλεις να μπεις  
στη διαδικασία αυτή. 
 

Π. Μαντζανάς: Αυτό που θέλω να πω, για τον περιορισμό [της θητείας] για τα μέλη του ΔΣ, είναι ότι εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη 
διάλυση του σωματείου – εννοώ, αν μπει στο Καταστατικό αυτό.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, αυτό τώρα πώς προκύπτει; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Είναι σωστό αυτό που είπες Παντελή, αλλά εγώ, όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι… 
 

Π. Μαντζανάς: Θα γίνουν τρεις εκλογές που δεν θα είναι γόνιμες και θα κλείσει το Σωματείο – τελεία. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Το κλείνεις ή τίθεται θέμα διάλυσης; Δεν λέει ότι αν δεν… διαλύεται. Δεν διαλύεται, απλώς τίθεται θέμα 
διάλυσης. 
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Χρ. Αλεξανδρής: Κάνεις ΓΣ με το ερώτημα της διάλυσης. Δεν το διαλύεις αυτόματα, εννοείται. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Συνάδελφοι, υπάρχει εμπειρία από αντίστοιχα πολιτισμικά σωματεία που δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. 
Δεν είμαστε ούτε πρωτοβάθμιο να υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ούτε κάτι παρόμοιο. Ας το κρατήσουμε εκεί, γιατί 
νομίζω πως πάμε να βάλουμε μία χροιά που δεν υπάρχει – μια ένωση φίλων είμαστε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Σε τι αναφέρεσαι τώρα Διονύση; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Λέω ότι, για μένα δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός ούτε στη θητεία του Προέδρου, ούτε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, αυτό είναι πιο μετά, θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επί του πρακτέου συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Επί του πρακτέου, εγώ πρότεινα να μείνουμε στα τρία χρόνια και συζητάω την πρόταση του Γ. Δασκαλοθανάση 
για την αντιπροσώπευση, να πάει στις τρεις [ψήφους]. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Και ’γω συμφωνώ για τις ψήφους γιατί είναι λογικό και όπου έχω συμμετάσχει όταν είναι εφτά [οι θέσεις] 
είναι τέσσερις [οι ψήφοι], δηλαδή είναι το μισό που στρογγυλοποιείται. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επομένως, αυτό το αλλάζουμε και γίνονται τρεις οι σταυροί προτίμησης [για το ΔΣ] – για την Επιτροπή Ελέγχου 
φυσικά παραμένουν δύο, αφού είναι τριμελής. Μένει τώρα το πρώτο σκέλος που μιλάει για τριετία ή αν θα παραμείνει η διετία. 
 

Γ. Φρέντζος: Να ψηφίσουμε τότε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ό,τι θέλετε. Εγώ θα προτιμούσα να είναι ομόφωνο, γιατί είναι μία σημαντική απόφαση… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Και ’γω συμφωνώ με αυτό που είπε ο Χρήστος. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Θα ήθελα πραγματικά να ομονοήσουμε εδώ με κάποιον τρόπο… Θέλετε κύριοι της Επιτροπής [τροποποίησης 
Καταστατικού] να αποσύρουμε την πρόταση για τριετή θητεία και να παραμείνουμε στη διετή; Προσωπικά, βρίσκω πιο πρακτική 
την τριετή θητεία, αλλά θα ’θελα αυτό να το συμμεριστούν όλοι – δεν θέλω να επιμείνω. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Χρήστο το είδες ότι σε σας δόθηκε άλλη μία διετία μετά χαράς – προφανώς, εφόσον βλέπουμε ότι είναι ένα 
ΔΣ που περπατάει και τρίτη διετία θα πάρετε, δεν υπάρχει θέμα… 
 

 Χρ. Αλεξανδρής: Γιάννη, πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα: ορίστε, έχουμε μία διετία που ο ενάμισης χρόνος είναι η 
πανδημία [covid-19]… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά πρέπει να προβλέψουμε την αλλαγή του Καταστατικού και για μία μελλοντική 
κατάσταση, δέκα χρόνια μετά. Τα δύο χρόνια είναι αρκετός χρόνος και άλλα δύο και άλλα δύο ας δοθούν, δεν υπάρχει θέμα – αλλά 
να υπάρχει ανά δύο χρόνια ένας έλεγχος κατά κάποιον τρόπο. 
 

Γ. Φρέντζος: Η γνώμη μου είναι [η πρόταση] να μείνει ως έχει και επιμένω ότι τα δύο χρόνια δεν είναι ικανό διάστημα να ξεπεράσεις 
τα τυπικά και να παράγεις έργο. Μεθαύριο, αν δεν έχω προλάβει και έχει προκύψει ένας καλύτερος από εμένα, θα μου φάει τη 
διοίκηση και δεν θα ξαναβγώ λοιπόν, ενώ στα τρία χρόνια θα έχω δείξει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και ξαναψηφίστε με. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Γιώργο δεν θα σου φάει τίποτα κανένας – όλοι μαζί το ίδιο, για κοινό στόχο δουλεύουμε. Ο ένας συμπληρώνει 
τον άλλο – έτσι πρέπει να είναι. 
 

Γ. Φρέντζος: Γιάννη αυτά είναι στα λόγια, όπως ξέρεις πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ένα τόσο καλό κλίμα σήμερα, 
αλλά -όπως ξέρεις και θυμάσαι- έχουν γίνει χίλια-μύρια…  
 

Π. Μαντζανάς: Συγνώμη που διακόπτω, αλλά να βάλω μια παράμετρο ακόμα: σε αυτή τη θητεία -ευτυχώς- το GSC άρχισε να έχει 
επαφές με άλλους οργανισμούς, με φεστιβάλ, με χορηγούς, κ.ά. και αυτό [είναι κάτι που] χτίζεται. Είναι δύσκολο να βλέπουν τόσες 
αλλαγές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα – γιατί όταν λέω χτίζεται, εννοώ πως χτίζεται και η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία. Και με 
τους χορηγούς και με τα φεστιβάλ – και δεν μπορεί να χτιστεί εύκολα και γρήγορα. 
 

Αρ. Θέος: Σ’ αυτό να προσθέσω κι εγώ ότι, ας πούμε του Παντελή τού πήρε καιρό για να μπορεί να σηκώνει ένα τηλέφωνο και να 
μιλάει με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ή να σηκώνει ένα τηλέφωνο και να μιλάει με τους χορηγούς – δεν ήταν απλό. Και στην IMAGO 
έχουμε χτίσει αυτή τη στιγμή μία σχέση που μας ακούνε, δεν μας αγνοούν – δεν είμαστε μία Ένωση -όπως υπάρχουν πολλές- που… 
Μερικές φορές κάποιοι μπορεί και να μας κακολογούν, όμως γιατί πήραμε θέση και η θέση μας ακούγεται – γιατί όταν γράφει ο 
Πρόεδρος [της IMAGO] προς όλες τις Ενώσεις ότι έχουμε την πρόταση των Ελλήνων, κάτι σημαίνει… 
 

Π. Μαντζανάς: Δηλαδή, μέχρι να [προλάβουν να] γνωριστούν οι άνθρωποι με τους καινούργιους, θα πρέπει κατευθείαν να 
γνωριστούν με κάποιον άλλον – αυτό λέω, τίποτα παραπάνω. 
 

Γ. Αρβανίτης: Μα εκεί είναι το πρόβλημα συνάδελφοι. Σας το λέω, το ξέρω, είμαι έξι χρόνια [Πρόεδρος στο Φεστ. Θες/νίκης] και 
έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που με ξέρουν έξι χρόνια και είναι διαφορετικό άμα έρθει κάποιος άλλος – θα πρέπει να 
ξαναρχίσουν. Κατά τη γνώμη μου, τα δύο χρόνια είναι λίγα.  
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Γ. Αργυροηλιόπουλος: Η απόφαση για τη διετία ή την τριετία έχει άμεση σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε μετά – δηλαδή, εάν 
καταργηθεί [η πρόταση] να είναι κάποιος Πρόεδρος μόνο για δύο θητείες και το ίδιο ισχύσει και για τα μέλη, τότε δεν έχει σημασία 
[αν θα είναι] δύο ή τρία χρόνια. Εάν παραμείνει [η πρόταση] ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη μπορούν να μείνουν μόνο για δύο θητείες, 
τότε έχουν σημασία τα τρία χρόνια. 
 

Γ. Φρέντζος: Για τα μέλη, δεν είναι πρόταση της Επιτροπής [τροποποίησης Καταστατικού] πάντως, το επισημαίνω – γιατί 
συμμερίζεται ακριβώς ότι δεν βρίσκονται υποψήφιοι. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Εγώ το βάζω και για τον Πρόεδρο – δηλαδή, αν ένας Πρόεδρος είναι πετυχημένος και πολύ καλός και έχει 
δημιουργήσει τις επαφές που περιγράφει ο Γ. Αρβανίτης, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ντε και σώνει.  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: … και ’γω το ίδιο είπα … 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Ναι, ναι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει περιορισμός θητειών, δεν παίζουν ρόλο τα δύο ή τρία χρόνια – ας μείνουν 
δύο τα χρόνια. Και μπορεί ένα ΔΣ να πάει και δέκα χρόνια αν είναι καλό… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Πάντως, σε κανέναν πολιτιστικό σύλλογο δεν υπάρχει περιορισμός θητειών για κανέναν… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Και να υπάρχει, εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα που -λόγω της φύσης της εργασίας μας- δεν είναι σίγουρο 
ότι θα υπάρχουν πρόθυμοι άνθρωποι. Και με την ευκαιρία, να δώσω συγχαρητήρια για το πώς έχει στηθεί και για το πώς συζητάμε 
σήμερα. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Γ. Αργυροηλιόπουλος – ας μην μπει κανένας περιορισμός για το πόσες 
φορές θα εκλέγονται τα μέλη, ούτε καν ο Πρόεδρος. Γιατί, όντως, αν ένας πετυχημένος μας πηγαίνει μακριά, θα αξίζει να παραμείνει. 
Αυτό που ήθελα να θυμίσω, είναι ότι η συνέχεια ως προς την IMAGO και τη διεθνή μας σχέση δόθηκε από το προηγούμενο ΔΣ – άρα, 
υπάρχει μια συνέχιση σε αυτό που χτίζει ένα ΔΣ, δεν είναι ότι ξεκόβεται, τα πετάμε όλα και αρχίζει από την αρχή κάθε φορά. Διότι, 
αν δεν είχαν υπάρξει τα τέσσερα χρόνια του πρώτου ΔΣ δεν θα ήμασταν σε αυτό το σημείο – αυτό θέλω να καταγραφεί.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συμφωνούμε Γιάννη σ’ αυτό – δεν διαφωνεί κανείς… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Γι’ αυτό θέλω να πω και το να ψηφίζουμε κάθε δύο χρόνια είναι μία δικλείδα ασφαλείας για την καλύτερη 
λειτουργία της Ένωσης – γιατί, τι καλύτερο μετά από δύο χρόνια να σε αποδεχθούν πάλι όλα τα μέλη και να πουν «ναι, σε θέλουμε 
– πάμε άλλα δύο χρόνια»; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Συνεπώς, μπαίνει το ζήτημα αν θα είναι χωρίς περιορισμό θητειών η διετία ή αν θα είναι με περιορισμό η 
τριετία. Υπάρχει κάποια άλλη άποψη πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; 
 

Γ. Φρέντζος: Εάν μπει αυτό τώρα και επειδή οι φόρμες για τις ψηφοφορίες είναι συγκεκριμένες, όπως εξήγησε στην αρχή ο Χρήστος, 
θα πρέπει να αποφασίσουμε δια ανατάσεως της χειρός αν θέλουμε να μπει αυτή η πρόταση. Αλλιώς, στην πραγματικότητα, θα 
έπρεπε να ισχύει ότι η πρόταση για αλλαγή στο Καταστατικό είναι αυτή – [και ψηφίζουμε] ναι ή όχι.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα Γιώργο. Μέχρι τώρα έχουμε αλλάξει άρθρα ή έχουμε αναδιατυπώσει… 
 

Γ. Φρέντζος: Το λέω για να κερδίσουμε χρόνο: θα προτείνουμε τις αλλαγές -προτείνεται αυτή ή αυτή- και ψηφίζουμε εκτός της  
κανονικής ψηφοφορίας για το αν θα την εντάξουμε ή όχι. Εννοώ, εγώ θέλω τα τρία χρόνια, ο Γ. Δασκαλοθανάσης και άλλοι προφανώς 
λένε όχι και κάποιοι άλλοι συμφωνούν με αυτό που λέω εγώ. 
 

Π. Μαντζανάς: Θέλω να πω ότι το δύο ή τρία χρόνια προφανώς και έχει σχέση με τον περιορισμό στον αριθμό των θητειών και το 
σκεπτικό πίσω από αυτόν τον περιορισμό είναι να ασκηθεί μία «πίεση» προς τα μέλη να συμμετέχουν. Δηλαδή, δεν θα βρίσκουμε 
κάθε φορά κάποιον που κάνει τη δουλειά και κάθε φορά θα λέει ότι έχει γίνει αυτή η δουλειά και είναι κρίμα να πεταχτεί και αφού 
δεν βάζει κανένας άλλος υποψηφιότητα θα αναλάβω πάλι εγώ – και έχουμε βρει αυτόν τον άνθρωπο που το κάνει συνέχεια ή αυτούς 
τους ανθρώπους που το κάνουν συνέχεια. Θα πρέπει αναγκαστικά να περάσουμε όλοι με κάποιον τρόπο. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Παντελή συγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό που λες – ως μέλος του προηγούμενου ΔΣ, λέω ότι αυτό που λες δεν 
γίνεται. Πρέπει να αποφασίσουμε -το ’πε ο Γ. Φρέντζος: υπάρχει μία άποψη που λέει δύο χρόνια ή τρία χρόνια – ας το βάλουμε σε 
ψηφοφορία για να προχωρήσουμε. Εκτιμήσεις υπάρχουν έτσι κι αλλιώς και μπορεί να κάνουμε και λάθος η πλειοψηφία που… 
 

Γ. Φρέντζος: Μην το κάνουμε όμως σαν την Εταιρεία Σκηνοθετών – να ’χουμε έναν μόνιμο Πρόεδρο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό ακριβώς ήταν και το σκεπτικό συνάδελφοι… 
 

Γ. Γιαννέλης: Προτείνω να πάμε σε ψηφοφορία… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Φτιάχνω λοιπόν μία ψηφοφορία για τη θητεία και βάζω δύο χρόνια ή τρία χρόνια, σωστά; Και δεύτερο ερώτημα 
που αφορά τον περιορισμό του αριθμού των θητειών του Προέδρου… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Πέραν αυτών όμως, ο Γ. Δασκαλοθανάσης έχει βάλει και άλλο ένα ερώτημα, για τις ψήφους στις αρχαιρεσίες… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Θα βάλουμε και τρίτο ερώτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Συγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πρέπει να γίνουν δύο διαφορετικές ψηφοφορίες: πρώτα να ψηφίσουμε 
για τη θητεία των μελών και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θέλουμε διετή ή τριετή θητεία. 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: Μα δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ερώτημα από κανέναν, γιατί να μπει τώρα αυτό; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πες το πάλι Γιώργο [Αργυροηλιόπουλε] γιατί δεν το κατάλαβα… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Εσύ θα έβαζες δύο ερωτήματα σε μία ψηφοφορία, που το ένα θα ήταν για δύο ή τρία έτη και το άλλο ποιο 
θα ήταν; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για τον περιορισμό των θητειών του Προέδρου σε δύο – ναι ή όχι. 
 

Γ. Φρέντζος: Θυμίζω πως είναι συνεχόμενες δύο θητείες! [Μετά από αυτό] αφήνει μία θητεία και μπορεί να ξαναμπεί στην επόμενη. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Για παράδειγμα, εγώ θέλω να καταργηθεί ο περιορισμός της θητείας του Προέδρου και αν καταργηθεί θα 
ψηφίσω τα δύο χρόνια – αν δεν καταργηθεί όμως θα ψηφίσω τρία χρόνια, για να έχει τον χρόνο, κατάλαβες; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Κατάλαβα – άρα, χρειαζόμαστε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Πρώτα όμως την ψηφοφορία που αφορά τις θητείες το Προέδρου και μετά…  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Κατάλαβα, κατάλαβα… 
 

Γ. Αρβανίτης: Ένας Πρόεδρος που θεωρείται επιτυχημένος και ψηφίζεται για δεύτερη φορά, αν αλλάξει το ΔΣ μπορεί να αποτύχει – 
και αυτό το ξέρω εκ πείρας. Διότι ό,τι έκανα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το έκανα γιατί είχα ένα ΔΣ επί έξι χρόνια που ήταν το ίδιο 
και είχαμε χαράξει μία γραμμή και την ακολουθούσαμε. Αν άλλαζε το ΔΣ και μου έφερναν άλλους ανθρώπους, δεν θα είχαμε κάνει 
ό,τι έχουμε κάνει.  
 

Γ. Φρέντζος: Δεν λέμε να αλλάζει [το ΔΣ] Γιώργο… 
 

Γ. Αρβανίτης: Μα λέμε για τη θητεία του Προέδρου, δεν λέμε του ΔΣ – δηλαδή, αν για έναν Πρόεδρο λέμε ότι είναι πολύ καλός και 
τον ψηφίζουμε, αλλά αλλάζει το ΔΣ, αυτός ο Πρόεδρος μπορεί να μην ολοκληρώσει τη δουλειά του όπως θα έπρεπε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό όμως έχει να κάνει με τη βούληση του Σώματος… 
 

Π. Μαντζανάς: Εδώ είναι λίγο διαφορετικά γιατί δεν ψηφίζουμε Πρόεδρο – ψηφίζουμε ΔΣ και αυτό εκλέγει τον Πρόεδρο. Είναι 
διαφορετικό από αυτό που λέει ο Γ. Αρβανίτης. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πριν φτιαχτεί η ψηφοφορία, ας ξεκινήσουμε από το γιατί μπήκε αυτός ο προβληματισμός και αυτή η σκέψη 
στην Επιτροπή τροποποίησης του Καταστατικού να περιορίζεται η θητεία του Προέδρου. Γιατί για τα μέλη του ΔΣ το είπα εγώ τώρα 
– και το αποσύρω μάλιστα, δεν είμαι σίγουρος ότι [μπορεί να] ισχύσει… Αλλά γιατί να μπει εξ αρχής περιορισμός για τον Πρόεδρο; 
Αν ένας επιτυχημένος Πρόεδρος πάει καλά και τον ψηφίζουν για να επανεκλέγεται στο ΔΣ, γιατί να αλλάζει; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Στην πραγματικότητα για δύο λόγους: ο πρώτος ειπώθηκε από τον Γ. Φρέντζο – συνοψίζεται σε αυτό που συμβαίνει 
στην Εταιρεία Σκηνοθετών. Εννοώ πως ήμουνα νιός και γέρασα και ο Χ. Π. εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος στην Εταιρεία Σκηνοθετών. 
Ο δεύτερος, πολύ σημαντικός, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο «ξεβολεύονται» τα μέλη της Ένωσης – δηλαδή, το γεγονός ότι βρήκαμε 
έναν Πρόεδρο που, έστω και κουτσά-στραβά, πάει [την Ένωση] κάθε φορά μισό βήμα παραπέρα, βολεύει. Και θέλουμε με κάποιον 
τρόπο να μην υπάρχει αυτό το βόλεμα… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Δεν αποφασίζουν τα μέλη ΔΣ για τον Πρόεδρο; Σε κάθε επανεκλογή λοιπόν, μπορούν να βάλουν τον περιορισμό 
[από μόνα τους] να μην τον ψηφίσουν σώνει και καλά. Το να απαγορεύουμε σε έναν επιτυχημένο Πρόεδρο να επανεκλεγεί, τι 
ακριβώς θα του λέμε; – ότι θα επανεκλεγείς ως μέλος ΔΣ, αλλά απαγορεύεται να γίνεις Πρόεδρος; Και αν τον θέλει όλο το ΔΣ -γιατί 
αυτόν θεωρεί ικανό- γιατί να μπει περιορισμός; Η [τελική] πρότασή μου λοιπόν είναι, κανένας περιορισμός και το Σώμα να δείχνει 
ποια είναι η αλήθεια κάθε φορά, κάθε δύο χρόνια – να λέει, ψηφίζω αυτούς τους ανθρώπους γιατί αυτοί αξίζουν. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνάδελφοι, τον περιορισμό [των θητειών του Προέδρου] τον αποσύρουμε τώρα. Ήταν μία πρόταση απλώς για να 
μην γίνει κανένας καθεστώς – ήταν δική μου πρόταση στην πραγματικότητα, αλλά αν θεωρούμε ότι… Το αποσύρουμε κιόλας. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Και προς τιμήν σου που είσαι Πρόεδρος και το λες. 
 

Γ. Φώτου: Θα ήθελα μία διευκρίνιση: αν υπάρχει περιορισμός, είναι δύο συνεχόμενες θητείες και μετά ποτέ ξανά ή μετά μπορεί…; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μία διακοπή – ότι δεν γίνεται να είναι επί δώδεκα χρόνια ο ίδιος Πρόεδρος. 
 

Γ. Φώτου: Αλλά μπορεί να ξαναγίνει στο μέλλον… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Στο μέλλον φυσικά – αλλά χρειάζεται μία διακοπή… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Για να επανέλθουμε, άρα… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Καταρχάς η Επιτροπή [τροποποίησης Καταστατικού], μήπως ούτως ή άλλως επιθυμούμε να αποσύρουμε την 
πρόταση περί περιορισμού της θητείας; 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η πρόσθετη ψηφοφορία – ας την κάνουμε για να τελειώνουμε… 
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Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία, αυτή είναι η ψηφοφορία που φτιάχνω και να σας ενημερώσω ότι δεν θα βάλω λευκό – θα είναι ναι ή όχι. 
[προσπαθεί να φτιάξει το poll για τη διενέργεια της ψηφοφορίας]… Είναι λίγο μπέρδεμα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία…  
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Πρόεδρε, ασ’ το... Υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν να καταργηθεί ο περιορισμός [των θητειών του 
Προέδρου];  
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Μα ούτως ή άλλως Γιώργο, το ΔΣ εκλέγει τον Πρόεδρο. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Ναι, ωραία – άρα δεν υπάρχει αντίρρηση, άρα ας ξεχάσουμε αυτή την ψηφοφορία… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Και ’γω αυτό πιστεύω – τώρα, αν βολευόμαστε ή δεν βολευόμαστε, αυτό είναι άλλο θέμα… 
 

Γ. Φρέντζος: Συγνώμη, τι αφήνουμε απ’ έξω; 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Τον περιορισμό [των θητειών του Προέδρου]. 
 

Γ. Φρέντζος: Εγώ είμαι της άποψης να υπάρχει. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Οπότε να κάνουμε την ψηφοφορία; 
 

Γ. Φρέντζος: Δεν ξέρω – ό,τι θέλετε. Εγώ δεν πετάω κάτι για το οποίο έχω ξοδέψει χρόνο για να το σκεφτούμε και να το 
αποφασίσουμε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Άρα, να κάνουμε ψηφοφορία… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Την έχω φτιάξει ήδη – έχω γράψει «Περιορισμός δύο θητειών», ναι ή όχι… 
 

Ακολουθεί εμβόλιμη ψηφοφορία που αφορά τον περιορισμό των θητειών του Προέδρου σε δύο συνεχόμενες,  
το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  υπέρ του περιορισμού 17 ψήφοι, κατά του περιορισμού 13 ψήφοι. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς ο περιορισμός των θητειών του Προέδρου εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ – δύο ή τρία χρόνια. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Φτιάχνω λοιπόν και αυτή την ξεχωριστή ψηφοφορία… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Χρήστο πριν την ανεβάσεις, μήπως βάσει της προηγούμενης απόφασης, θέλει κάποιος να πει τι νομίζει πως 
πρέπει να γίνει – αν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει, μπορεί να το κάνει. 
 

Γ. Φρέντζος: Έχουμε ήδη τοποθετηθεί Πρόεδρε – κάποιοι έχουν μιλήσει τρεις και τέσσερις φορές… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Συμφωνώ μαζί σου, λέω όμως ότι αν κάποιος θέλει να μιλήσει, μπορεί – δεν είναι απαραίτητο… Αλλά, μέχρι 
να φτιάξει ο Χρήστος την ψηφοφορία… 
 

Π. Μαντζανάς: Μήπως για οικονομία, να βάλεις και το ζήτημα των τριών ψήφων έναντι των τεσσάρων… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Άλλο ζήτημα είναι αυτό, ας μην βιαζόμαστε. 
 

Γ. Φρέντζος: Για τις ψήφους, απ’ ό,τι έχω καταλάβει, όλοι έχουμε συμφωνήσει… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Ναι, ναι, έχουμε συμφωνήσει… 
 

Γ. Φρέντζος: … και θα το ψηφίσουμε στο σύνολο του άρθρου. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Λοιπόν, σας δείχνω την επόμενη ψηφοφορία, που αναφέρεται ως «διάρκεια θητείας», που και πάλι βάζω μόνο 
δύο [επιλογές: δύο ή τρία χρόνια]. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πριν αναρτηθεί θα ήθελα να πω ότι τα δύο τελευταία θέματα δεν υπάρχει λόγος να συνδέονται – γιατί αν 
ψηφίσουμε το ένα να συμπαρασύρει το άλλο; Ή δεν το συμπαρασύρει; 
 

Π. Μαντζανάς: Δεν είπα να το συμπαρασύρει – εγώ είπα να μπουν ως δύο διαφορετικά ερωτήματα. Τεχνικό ήταν το θέμα. 
 

Ακολουθεί εμβόλιμη ψηφοφορία που αφορά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ,  
το αποτέλεσμα της οποίας είναι υπέρ της τριετούς θητείας [το ακριβές αποτέλεσμα δεν έχει ηχογραφηθεί]. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς η τριετής θητεία εγκρίνεται κατά πλειοψηφία και μετά την υιοθέτηση της πρότασης Γ. Δασκαλοθανάση 
για τη σταυροδοσία [τρεις σταυροί έναντι τεσσάρων], μπορούμε να ψηφίσουμε για το σύνολο του 19ου άρθρου. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 19ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεχίζουμε λοιπόν… στο 20ο άρθρο δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Στο 21ο άρθρο, στις αρμοδιότητες του ΔΣ, απλώς 
έχει προστεθεί ότι [το ΔΣ] «Διορίζει άλλους έμμισθους ή άμισθους συνεργάτες και παύει αυτούς» και ότι «Προτείνει στη ΓΣ τα ποσά 
των συνδρομών και καθορίζει τη διαδικασία λήψης των χορηγιών»… 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: Στο άρθρο 20 είμαστε τώρα; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, είμαστε στο άρθρο 21 – το άρθρο 20 δεν έχει αλλαγές. Έχεις εντοπίσει κάτι; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Έχω εντοπίσει. Έχετε βάλει να ψηφίζει ο Εκτελεστικός Διευθυντής… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, όχι! 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Όχι; Έχω κάνει λάθος; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Έχεις κάνει λάθος… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Επειδή δεν είναι εκλεγμένος, μου ’κανε εντύπωση… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γράφει ότι «Στις συνεδριάσεις του ΔΣ είναι παρών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτός εάν 
το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένες συνεδριάσεις» – αυτό σημαίνει για την παρουσία του, όχι για ψήφο. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Α, εντάξει τότε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι ακριβώς η ίδια διατύπωση, δεν άλλαξε – αφορά για την παρουσία του και όχι την ψήφο. Και για να 
επανέρθουμε στο 21ο άρθρο, συμφωνούμε με τη διατύπωση; 
 

Γ. Φρέντζος: Επίσης, το «…έμμισθοι ή άμισθοι συνεργάτες…», όπως καταλαβαίνετε, προκύπτει για ευνόητους λόγους, αν μεθαύριο 
μεγαλώσουμε ή γίνουμε πλούσιοι -που έχουμε 12-13000€- και χρειαστεί κάποιοι άνθρωποι να εργαστούν. 
 

Αρ. Θέος: Επειδή δημιούργησε εντυπώσεις αυτό το 12-13000€, να πω ότι, μόλις κλείσει η πανδημία, οι χορηγοί θα μας χτυπήσουν 
την πόρτα και θα πουν «τώρα θέλω δράσεις» – οι οποίες θα έχουν κόστος. Δηλαδή, δεν είναι ότι… 
 

Γ. Φρέντζος: Προφανώς! 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Από την άλλη, οφείλουμε να πούμε ότι, ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, κατά έναν παράδοξο τρόπο οι 
χορηγοί μας, όχι απλώς παρέμειναν, αλλά κάποιοι από αυτούς θέλησαν να αναβαθμίσουν τις χορηγίες τους. 
 

Αρ. Θέος: Βεβαίως, το ξέρω αυτό. Το λέω αυτό γιατί ο Ζαφείρης [Επαμεινώνδας] έγραψε προηγουμένως [στο chat] «μοιράστε ’τα τα 
λεφτά» – δεν μπορούν να μοιραστούν… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, να συνεχίσουμε με το άρθρο… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Για τους έμμισθους συνεργάτες, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμός να μην είναι Τακτικά μέλη της 
Ένωσης; Είναι ως σχήμα οξύμωρο ένας να έρχεται και να πληρώνει συνδρομή για να είναι μέλος και να τον πληρώνουμε με μισθό 
για να κάνει μία δουλειά…  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τέτοιο σκοπό, αλλά αφού το λες θα μπορούσε να μπει [μία προσθήκη]… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: … γιατί στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Σωστό, είναι σωστό. Άρα, μετά το «διορίζει έμμισθους ή άμισθους συνεργάτες και παύει αυτούς», να γίνει μία 
προσθήκη ότι έμμισθος συνεργάτης δεν μπορεί να είναι… 
 

Γ. Φρέντζος: Γιατί να τον βάλουμε αυτόν τον περιορισμό, συνάδελφοι; Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μία εξειδίκευση σε κάτι και τυχαίνει 
να είναι μέλος μας -που θα μας προσέξει περισσότερο-, γιατί να τον αποκλείσουμε; Θα κάνει μία έξτρα δουλειά, μπορεί ως δεύτερο 
επάγγελμα ή ως χόμπι – γιατί να το βγάλουμε; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Γιατί ζεις στην Ελλάδα Γιώργο και ο νεποτισμός είναι επικίνδυνη φάση, γι’ αυτό – έχει δίκιο ο Γ. Δασκαλοθανάσης. 
Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή εδώ δεν είναι Κεντρική Ευρώπη… 
 

Γ. Φρέντζος: Διονύση, υπέθεσα ότι είμαστε -όπως και εσύ είπες- πολιτισμική ένωση… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Να το διατηρήσουμε έτσι όμως – αυτό είναι το θέμα…  
 

Δ. Κασιμάτης: Χρειάζεται να βάλουμε δικλείδα για τις συνδρομές; – να μην μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν πάνω από κάποιο 
ποσοστό; Ή το κάνουμε πολύ τεχνικό έτσι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιατί το λες αυτό Δημήτρη; 
 

Δ. Κασιμάτης: Είναι πολύ τεχνικό βέβαια, αλλά να μην μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει 300%, ας πούμε… 
 

Π. Μαντζανάς: Είναι ένας περιορισμός που μπορεί να μας φέρει τούμπα κάποια στιγμή. 
 

Δ. Κασιμάτης: Να θέλουμε να το μειώσουμε και να μην μπορούμε… 
 

Π. Μαντζανάς: Ή, σε μία έκτακτη περίπτωση, να πρέπει να το αυξήσουμε έκτακτα και να μην μπορούμε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Τι λέτε, τώρα… Είναι η κουβέντα που είχαμε πριν με τον Χρ. Αλεξανδρή για τις συνδρομές – δεν ξέρω αν ήταν 
εκείνη την ώρα ο Δ. Κασιμάτης μέσα… 
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Δ. Κασιμάτης: Ήμουν, αλλά ήθελα να το αναφέρω… Εντάξει, τίποτα, μια σκέψη ήταν… 
 

Π. Μαντζανάς: Και ’γω το σκέφτηκα, αλλά λέω ότι στη ΓΣ είναι πιο σωστό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνάδελφοι, ούτως ή άλλως θα απορριφθεί από τη ΓΣ αν ακουστεί κάποια παλαβομάρα… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Προφανές είναι αυτό, νομίζω. 
 

Δ. Κασιμάτης: ΟΚ, εντάξει. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Βρισκόμαστε λοιπόν… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Βρισκόμαστε στο αν πρέπει στους έμμισθους συνεργάτες να αποκλείσουμε τα Τακτικά μέλη ή όχι.  
 

Γ. Φρέντζος: Χρήστο θύμισέ μου κάτι: για τον Εκτελεστικό Διευθυντή -που είναι παρακάτω- υπάρχει το ίδιο, ότι δεν μπορεί να είναι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι! Για τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ναι – ότι δεν μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ. 
 

Γ. Φρέντζος: Αλλά μπορεί να είναι Επίτιμο μέλος, ας πούμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Να σας το διαβάσω: «Η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να είναι άμισθη είτε έμμισθη, όμως δεν 
συμβιβάζεται με τη θέση Μέλους του ΔΣ» – αυτό έχουμε βάλει. 
 

Γ. Φρέντζος: Εντάξει, συγνώμη. Ας επιστρέψουμε… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Το θέμα λοιπόν είναι αν κάποιος που είναι έμμισθος, μπορεί να είναι και [Τακτικό] μέλος της Ένωσης. 
 

Γ. Φρέντζος: Δηλαδή, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να συμπληρώσει κάποια ένσημα δουλεύοντας έναν χρόνο -χωρίς αμοιβή- και 
προσφέρει, ας πούμε στα λογιστικά της Ένωσης, γιατί να αποκλείσουμε ένα όποιο μέλος; Προσφέρει την εργασία του με αντάλλαγμα 
τις ασφαλιστικές εισφορές… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εμένα αυτό δεν με πείθει – εννοώ, δεν θα το ήθελα και θεωρώ πως είναι ασύμβατο. Ένας άνθρωπος που 
έρχεται να δουλέψει, θα πρέπει να έχει και μία ξεκάθαρη σχέση εργασίας και να τον έχουμε επιλέξει από αυτούς που είναι μέλος, 
φίλος ή δόκιμος, αλλά όχι Τακτικό μέλος. Θεωρώ πως να πληρώνεις συνδρομή και να είσαι μέλος και [ταυτόχρονα] να παρέχεις 
έμμισθη εργασία, είναι ασύμβατο. Και για την περίπτωση που ανέφερες -για ένσημα, κλπ.-, υπάρχουν τρόποι και γίνεται – δεν 
χρειάζεται αυτό να το κάνει η Ένωση. Νομίζω ότι το περιπλέκει χωρίς λόγο. Είναι προσωπική μου άποψη και περιμένω ν’ ακούσω… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Να μην είναι μέλη γιατί εγώ είχα μια κακή εμπειρία σε σχέση με αυτό. Με είχε πάρει ο προηγούμενος 
Εκτελεστικός Διευθυντής Π. Σταμπόγλης και μου είχε προτείνει να κάνω κάποια dcp και ενώ του είχα πει πως δεν θέλω λεφτά, μου 
είχε πει -το πολύ φυσικό- ότι επρόκειτο για μία αμειβόμενη εργασία και αντί να τα έπαιρνε άλλος, να τα πάρω εγώ – επέμενε δηλαδή, 
να με πληρώσει. Εν τέλει πληρώθηκα, αλλά αυτό μου άφησε μια άσχημη γεύση και νομίζω και σε πολλά μέλη άφησε άσχημη γεύση 
-απ’ ότι έμαθα εκ των υστέρων- και θα προτιμούσα να μην έχω πληρωθεί γι’ αυτήν την εργασία. 
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω εδώ, είναι πως δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε Εκτελεστικό Διευθυντή, συνάδελφοι 
– που να ξέρει τη φύση της δουλειάς μας, να ξέρει όλα αυτά, κλπ.  
 

 Γ. Φρέντζος: Παντελή, δεν μιλάμε για τον Εκτελεστικό Διευθυντή τώρα πάντως – μιλάμε για υπαλλήλους... 
 

Π. Μαντζανάς: … γιατί αν δεν μπορείς να βάλεις έμμισθο τον Εκτελεστικό Διευθυντή, δεν θα μπορεί να μπει μέλος μας – το μέλος 
μας θα μπορεί να το κάνει μόνο εθελοντικά. Και με αυτό τον τρόπο κόβεις μία πολύ μεγάλη δυναμική που μπορεί να έχει η Ένωση, 
γιατί μπορεί να βρεις κάποιον ο οποίος να την τρέξει, ώστε να φέρει έσοδα και να καλύψει την αμοιβή του, αλλά δεν ξέρουμε αν θα 
βρούμε -ειδικά στην αρχή, που θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η αμοιβή του- και δεν ξέρουμε πόσο σχετικός θα είναι – αυτό το 
έχει δείξει και η πράξη. Κατά τ’ άλλα ας μην μπει, αλλά φοβάμαι πως κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε…, για να βρούμε Εκτελεστικό 
Διευθυντή. Και αυτό είναι δουλειά, έτσι; Αν το κάνει κάποιος… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πάντως, η πράξη μάς έχει δείξει ότι μέχρι στιγμής βρήκαμε δύο Εκτελεστικούς Διευθυντές, οι οποίοι δούλεψαν 
πολύ καλά και δωρεάν και συνεισέφεραν πάρα πολύ στην Ένωση Το διακύβευμα όμως εδώ δεν είναι αν θα βρούμε ή δεν θα βρούμε 
εξωτερικό Εκτελεστικό Διευθυντή – είναι αν θα πάρει μισθό ή όχι ο εν δυνάμει Εκτελεστικός Διευθυντής που είναι Τακτικό μέλος. 
Εγώ λέω να μπορεί να γίνει Εκτελεστικός Διευθυντής ένα Τακτικό μέλος, αλλά εθελοντικά – όχι με μισθό. Μην το μπερδεύουμε το 
ένα με το άλλο – ότι χρειάζεται -αν μεγαλώσει η Ένωση- ένας έμμισθος Εκτελεστικός Διευθυντής ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά 
ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να είναι ένα Τακτικό μέλος – γιατί είναι ασυμβίβαστο έναν που πληρώνει συνδρομή και είναι μέλος να 
τον πληρώνουμε κιόλας. 
 

Γ. Αρβανίτης: Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πριν πάω εγώ, υπήρχε κάποιος που δεν πληρωνόταν, αλλά έπαιρνε ποσοστό από τα 
χρήματα που έφερνε [από χορηγίες, κλπ.]… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Θέλω να πω ότι, αν μπαίνουν τα χρήματα στη μέση, θα διαγκωνίζονται όλοι για το ποιος θα μπει για να πάρει 
έναν μισθό – και αυτό θέλω να αποφύγουμε, γιατί δεν είναι καλό για την Ένωση. Εδώ είμαστε εθελοντές όλοι σε ένα πράγμα που 
μας αρέσει… 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ Γιάννη δεν λέω να είναι μέλος – να είναι εξωτερικός. 
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Γ. Δασκαλοθανάσης: Αν είναι έξω από την Ένωση, φυσικά να παίρνει ποσοστό και μισθό και οτιδήποτε, εννοείται.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επειδή κάτι δεν έχω καταλάβει, θα ήθελα μία διευκρίνιση: η πρότασή σου Γιάννη [Δασκαλοθανάση] είναι να μην 
είναι Τακτικό μέλος ή μέλος γενικώς;  
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Να μην είναι Τακτικό μέλος που να παίρνει μισθό – αυτή είναι η πρότασή μου. Να είναι Δόκιμο; – δεν ξέρω, 
σκεφτείτε το και εσείς… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, ας αφήσουμε τα Δόκιμα, γιατί είναι πολύ νέα. Αλλά ένα Επίτιμο μέλος, που έχει αποσυρθεί από την ενεργό 
δράση, θα μπορούσαμε να το κάνουμε έμμισθο Εκτελεστικό Διευθυντή; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Το ακούω με ενδιαφέρον αυτό… 
 

Γ. Αρβανίτης: Συνάδελφοι, έμμισθος είναι να έχει κάποιον μισθό, αλλά το να φέρνει κάποια έσοδα και να έχει ποσοστό σημαίνει 
πως θα τρέξει περισσότερο και έτσι θα εξυπηρετήσει περισσότερο την Ένωση.  
 

Γ. Φρέντζος: Αναφέρεσαι σε χορηγίες που μπορεί να φέρει Γιώργο – αλλά εδώ μιλάμε για εργασία. 
 

Γ. Αρβανίτης: Για εργασία, κοίταξε… Εγώ είμαι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος – εάν με φωνάξει η Ένωση για να κάνω μία δουλειά, δεν 
θα πάρω χρήματα. 
 

Π. Μαντζανάς: Οπότε, λέμε για το Τακτικό μέλος όχι και για όλα τα υπόλοιπα ναι. 
 

C. Bolivar: Τακτικό μέλος, όχι με μισθό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επομένως, εδώ βάζω ότι «έμμισθος συνεργάτης δεν μπορεί να είναι Τακτικό μέλος», συμφωνούμε; 
 

Γ. Φρέντζος: Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν θα μπει σε ψηφοφορία αφού συμφωνείτε οι υπόλοιποι… 
 

Γ. Αρβανίτης: Γιατί διαφωνείς Γιώργο; 
 

Γ. Φρέντζος: Για παράδειγμα, στην Ακαδημία Κινηματογράφου, όταν υπήρχε budget και επρόκειτο να κάνει την τελετή απονομής 
των βραβείων, χρειαζόταν έναν σκηνογράφο, έναν μουσικό, έναν φωτογράφο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, σε αυτό δεν έχεις άδικο… 
 

Γ. Φρέντζος: … και όταν λέμε για μισθό, τι συζητάμε δηλαδή… Θα είναι μία υποτυπώδης αποζημίωση για ό,τι θα κάνει. Λοιπόν, [η 
Ακαδημία] έστελνε ένα mail σε όλα τα μέλη της και έλεγε «για τη φετινή τελετή, ποιοι θέλετε;». Μην φανταστείτε ότι έτρεχε ο κόσμος 
σαν τρελός ή μην φανταστείτε ότι… Τις δύο φορές τουλάχιστον που ήμουν εγώ στο ΔΣ και έφτιαξα τα φώτα, δεν πήρα χρήματα -ως 
μέλος του ΔΣ, προφανώς δεν πήρα-, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί να πάμε σε έναν ξένο, που δεν θα μας ξέρει, που πιθανώς 
να μας κλέψει και πιθανώς δεν ξέρω τι άλλο... Και δεν μιλάω για τον Εκτελεστικό Διευθυντή – μιλάω για ό,τι άλλο χρειαστεί, που δεν 
έχουμε καθορίσει κιόλας τι θα είναι. Δεν θα είναι σίγουρα να μας φτιάξει τον ηλεκτρικό πίνακα – πιθανώς να είναι ότι θα έχει επαφές 
για μια χορηγία και ας πάρει ποσοστό. Γιατί να μην είναι ένα μέλος μας; – γιατί το αποκλείουμε δηλαδή; 
 

C. Bolivar: Όχι, δεν το αποκλείουμε – απλώς αυτός δεν θα πάρει λεφτά γι’ αυτό το πράγμα. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αν δεν πάρει λεφτά όμως, δεν θα τρέξει…  
 

C. Bolivar: Τότε θα βρούμε κάποιον άλλον που δεν θα πάρει λεφτά και θα τρέξει. 
 

Γ. Φρέντζος: Συνάδελφοι, αν όλοι είσαστε αυτής της άποψης -και παρότι δεν το αποσύρω, επιμένω- δεν το βάζουμε σε ψηφοφορία. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Προσωπικά δεν είμαι καμίας άποψης και ακούω τα πάντα… 
 

Γ. Αρβανίτης: Έχω δουλέψει μερόνυχτα για να στήσουμε την έκθεση [της AFC], το Micro Salon, και όχι μόνος μου αλλά με πάρα 
πολλούς συνεργάτες, που κουβαλάγαμε γραφεία και στήσαμε ολόκληρη έκθεση τρία πατώματα και το πλατό και όλα – δεν πήρε 
κανένας χρήματα. Ανήκουμε σε μία Ένωση και πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα… 
 

Γ. Φρέντζος: Γιώργο, θα υπάρξουν και δουλειές που δεν θα μπορεί ένας μόνος του εθελοντής. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπε πριν 
ο Γ. Αργυροηλιόπουλος, με τα dcp. Δεν το καταλαβαίνω – γιατί αφού ο ίδιος κάνει αυτή τη δουλειά, να μην κάνει μία καλή τιμή στην 
Ένωση και να πληρωθεί, εφόσον εμείς να πηγαίναμε έξω και θα πληρώναμε ένα ποσό; Γιατί να μην τα πάρει ο Γιώργος δηλαδή και 
να τα πάρει ένας άλλος; – δεν τα κλέβει. 
 

C. Bolivar: Νομίζω πρέπει να απαντήσει ο Γ. Αργυροηλιόπουλος σ’ αυτό… 
 

Γ. Φρέντζος: Είπε ότι αισθάνεται άσχημα. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Έχεις δίκιο, αλλά εγώ κατάλαβα ότι υπήρχαν παράπονα. Το θέμα είναι ότι, εάν δεν έκανα μόνο εγώ dcp, αν 
π.χ. έβγαζε ένα mail η Ένωση και έλεγε ότι ψάχνει φωτογράφο επ’ αμοιβή για μία εκδήλωση και εμφανίζονταν δύο ή τρεις υποψήφιοι 
και [το ΔΣ] πάρει τον έναν, δεν θα αισθανθούν άσχημα οι άλλοι δύο; Δημιουργείται δηλαδή μία κατάσταση, μπαίνουμε σε ένα άλλο 
κομμάτι και φεύγουμε από αυτό που είπε ο Δ. Ευθυμιόπουλος, ότι είμαστε του πολιτισμού, χωρίς χρήματα και έχουμε μία Ένωση 
πολιτιστική. Εγώ καταρχήν συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι ένα παράθυρο παρεξηγήσεων αυτό. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Λοιπόν, ας μην παρατείνουμε περισσότερο τον διάλογο – θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι;  (αναμονή)… 
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Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς, παραμένει όπως το έχω αλλάξει, δηλαδή ότι «έμμισθος συνεργάτης δεν μπορεί να είναι Τακτικό μέλος 
της Ένωσης»; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εγώ νομίζω πως αυτό είναι το σωστό, αν και ξέρω ότι ο Γ. Φρέντζος… 
 

Γ. Φρέντζος: Τίποτα, έχει καταγραφεί ότι εγώ διαφωνώ, αλλά πάει, πέρασε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: … δεν πέρασε ακόμη … 
 

Π. Μαντζανάς: Να προτείνω κάτι; Αφού κάνουμε καταστατική αναθεώρηση, μήπως το αφήσουμε ασαφές… Για μην χρειαστεί και 
πάλι αναθεώρηση… γιατί στο μέλλον μπορεί να δούμε ότι κάτι προκύπτει και η ΓΣ να αποφασίσει ότι, αφού προέκυψε, ας το 
κάνουμε… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αν το αφήσεις ασαφές και δεν αποτρέπεται, σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί – γι’ αυτό το βάζουμε νομίζω. 
 

Π. Μαντζανάς: Να βάλουμε ότι αποφασίζεται από τη ΓΣ. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Παντελή, γιατί ανησυχείς; – δεν θα μείνουμε από συνεργάτες. Για τον Εκτελεστικό Διευθυντή είπαμε, ότι δεν 
μπορεί να είναι [Τακτικό] μέλος της Ένωσης. 
 

Π. Μαντζανάς: Άλλο λέω εγώ: ότι αν το απαγορεύσουμε τώρα στο Καταστατικό και προκύψει στο μέλλον κάτι, μήπως την 
πατήσουμε. 
 

C. Bolivar: Εγώ θα μείνω πάντως σε αυτό που είπε ο Γ. Αργυροηλιόπουλος στην αρχή, ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής επέμενε να 
πάρει χρήματα και ότι η αρχική του διάθεση ήταν να το κάνει αμισθί, αν κατάλαβα καλά… 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. 
 

C. Bolivar: … και νομίζω ότι μπορούμε κάθε φορά αν χρειαστεί να βρούμε κάποιον να το κάνει αμισθί – και αν δεν μπορέσουμε να 
βρούμε κάποιον να το κάνει αμισθί, τότε να πάμε έξω και να πληρώσουμε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Και, εδώ που τα λέμε, μία Ένωση στηρίζεται στην εθελούσια προσφορά… 
 

Π. Μαντζανάς: ΟΚ, ας συνεχίσουμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μετά την προσθήκη λοιπόν, ολοκληρώθηκε το 21ο άρθρο και το θέτω σε ψηφοφορία… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 21ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεχίζοντας λοιπόν στο 22ο άρθρο, για τις αρμοδιότητες του Προέδρου… 
 

Άρθρο 22ο – Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος να: 
 

1. Εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε αρχή, ιδιωτική, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 

δικαστικός ή εξωδίκως, εκτός εάν για συγκεκριμένη και ειδική 

περίπτωση αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

τη Γενική Συνέλευση. 

2. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Συνυπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 

και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή Προέδρου της 

Γενικής Συνέλευσης. 

5. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί ως 

συντονιστής των Ειδικών Επιτροπών. 

6. Επιβλέπει την εισερχόμενη αλληλογραφία και συνυπογράφει την 

εξερχόμενη αλληλογραφία ομού μετά του Γενικού Γραμματέα. 

7. Επιβλέπει την ταμειακή διαχείριση του σωματείου μαζί με τον 

Ταμία και συνυπογράφει με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα 

είσπραξης και πληρωμών και την κίνηση του λογαριασμού 

καταθέσεων – αναλήψεων που το σωματείο θα τηρεί σε οποιοδήποτε 

τραπεζικό ίδρυμα. 

8. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον 

Αντιπρόεδρο ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή, στους οποίους μπορεί 

να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την διενέργεια πράξεων που 

εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του 

σωματείου. 

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες 

ενεργειών για να αντιμετωπίσει αποκλειστικά και μόνο επείγουσες 

καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση οφείλει εντός σαράντα οκτώ (48) 

ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωσή του 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος να: 

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή, ιδιωτική, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, δικαστικώς 

ή εξωδίκως, εκτός εάν για συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση αποφασιστεί 

διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 

2. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

και, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

3. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των 

Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. 

5. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί ως 

συντονιστής των Ειδικών Επιτροπών. 

6. Επιβλέπει την εισερχόμενη αλληλογραφία και συνυπογράφει την 

εξερχόμενη αλληλογραφία ομού μετά του Γενικού Γραμματέα. 

7. Επιβλέπει την ταμειακή διαχείριση του Σωματείου μαζί με τον Ταμία και 

συνυπογράφει με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα είσπραξης και πληρωμών 

και την κίνηση του λογαριασμού καταθέσεων – αναλήψεων που το Σωματείο 

θα τηρεί σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα. 

8. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή 

στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

στους οποίους μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την διενέργεια 

πράξεων που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του 

Σωματείου. 

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών για να 

αντιμετωπίσει αποκλειστικά και μόνο επείγουσες καταστάσεις. Σε κάθε 

περίπτωση οφείλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλέσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωσή του και προκειμένου να καθοριστούν 

από κοινού οι επόμενες ενέργειες και να εγκριθούν τα πεπραγμένα. 

10. Κανένα Μέλος του Σωματείου δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει στη θέση 

του Προέδρου για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. 
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και προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι επόμενες ενέργειες 

και να εγκριθούν τα πεπραγμένα. 
 

 

… μολονότι σε προηγούμενη ψηφοφορία έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία η προσθήκη που αφορά τον περιορισμό των θητειών του 
Προέδρου σε δύο και το υπόλοιπο είναι απλή αντιγραφή από το υφιστάμενο Καταστατικό, πρέπει να ψηφιστεί για τυπικούς λόγους. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 22ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 30 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 1 ψήφος και λευκά 1. 
 
Στ. Αποστολόπουλος: Ας συνεχίσουμε στο επόμενο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Τα επόμενα άρθρα [από το 23ο έως το 27ο] περιγράφουν τις αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ, τα οποία δεν έχουμε 
αλλάξει καθόλου – του Αντιπροέδρου παραμένουν ως έχουν, του Γεν. Γραμματέα παραμένουν ως έχουν, του Ταμία παραμένουν ως 
έχουν, της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου παραμένουν ως έχουν και των Αναπληρωματικών Μελών παραμένουν ως έχουν. 
Συνεπώς, πάμε στο 28ο άρθρο για τον Εκτελεστικό Διευθυντή… 
 

Άρθρο 28ο – Εκτελεστικός Διευθυντής 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητα Κινηματογραφιστής -

Διευθυντής Φωτογραφίας, διακρίνεται όμως για τις γνώσεις και την 

αγάπη του για τις τέχνες και ειδικά αυτή του κινηματογράφου και 

περαιτέρω είναι πρόσωπο με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 

και σχετική εμπειρία. 
 

Τον Εκτελεστικό Διευθυντή διορίζει αποκλειστικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του. Η θητεία 

του οργάνου αυτού είναι διετής (2 έτη) και συμπίπτει με τη θητεία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη ύπαρξη του οργάνου του 

παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νόμιμη λειτουργία του σωματείου. 
 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητα Κινηματογραφιστής/ 

Διευθυντής Φωτογραφίας, όμως είναι πρόσωπο με διοικητικές και 

οργανωτικές ικανότητες και σχετική εμπειρία. Η θέση του Εκτελεστικού 

Διευθυντή μπορεί να είναι άμισθη είτε έμμισθη, όμως δεν συμβιβάζεται με 

τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Τον Εκτελεστικό Διευθυντή διορίζει και παύει αποκλειστικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του.  
 

Η μη ύπαρξη του οργάνου του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νόμιμη 

λειτουργία του Σωματείου. 

 

… που η μόνη προσθήκη που έχει μπει είναι η φράση «Η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να είναι άμισθη είτε έμμισθη, 
όμως δεν συμβιβάζεται με τη θέση Μέλους του ΔΣ». Το είπαμε και πριν, αλλά πρέπει να ψηφιστεί. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει καμία 
παρατήρηση… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, εγώ έχω μία παρατήρηση και πείτε μου αν κάνω λάθος: είπαμε ότι Εκτελεστικός Διευθυντής θα μπορούσε 
να είναι και ένα Τακτικό μέλος – άρα, πως θα είναι έμμισθος; 
 

Π. Μαντζανάς: Είναι «… άμισθος ή έμμισθος…» – σε αυτή την περίπτωση θα είναι άμισθος. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ακριβώς αυτό λέω – θέλει διευκρίνιση ή όχι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν χρειάζεται διευκρίνιση Γιάννη, γιατί [το Τακτικό μέλος] δεν μπορεί να είναι έμμισθο. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ωραία, έχει λυθεί από προηγούμενο άρθρο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι. 
 

Γ. Φρέντζος: Πάντως, αν ήξερα ότι θα έρθει και στον Εκτελεστικό Διευθυντή αυτό, θα είχα ψηφίσει όχι στο άλλο – το αναφέρω έτσι, 
για ιστορικούς λόγους. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 28ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Στο 29ο άρθρο, στις αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή… 
 

Άρθρο 29ο – Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντού 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να: 
 

1. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που 

εμπίπτουν στο σκοπό του σωματείου, όπως για αυτές αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο ελέγχεται κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του. 

2. Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα τακτικά μέλη, τα όργανα του 

σωματείου αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες αυτού 

και τους παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, εφόσον του ζητηθεί. 
 

2. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξάμηνο, πλάνο 

προτινώμενων δράσεων, με οικονομικό προϋπολογισμό καθώς και 

προτάσεις χρηματοδότησης. Εφόσον το πλάνο εγκριθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει ο ίδιος την υλοποίησή του 

και κατά την ολοκλήρωση αυτού συντάσσει οικονομικό απολογισμό, τον 

οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

3. Αναλαμβάνει την προβολή του σωματείου καθώς και τις επαφές του 

με όλους τους συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 

υποχρέωση να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές ενέργειές του στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να: 
 

1. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που 

εμπίπτουν στο σκοπό του Σωματείου, όπως για αυτές αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο ελέγχεται κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του. 

2. Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα Τακτικά Μέλη, τα όργανα του 

Σωματείου και κάθε νομίμως ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες αυτού 

και τους παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, εφόσον του ζητηθεί. 

3. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πλάνο προτεινόμενων δράσεων, με 

οικονομικό προϋπολογισμό καθώς και προτάσεις χρηματοδότησης. Εφόσον 

το πλάνο εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει ο 

ίδιος την υλοποίησή του και κατά την ολοκλήρωση αυτού συντάσσει 

οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

προς έγκριση. 

4. Αναλαμβάνει την προβολή του Σωματείου καθώς και τις επαφές του με 

όλους τους συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 

υποχρέωση να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές ενέργειές του στα Μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 



 

41 

4. Υποχρεούται να παρακολουθεί τους διεθνείς ιστοτόπους και να 

αναρτά στον ιστότοπο του σωματείου άρθρα, ειδήσεις και προκηρύξεις 

συνεδρίων ή διαγωνισμών. 

5. Διευκρινίζεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει την δυνατότητα 

ούτε να λαμβάνει αποφάσεις, ούτε να εκπροσωπεί το σωματείο σε 

οποιοδήποτε φορέα, παρά μόνο εάν το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίσει για αυτό. 
 

5. Υποχρεούται να παρακολουθεί τους σχετικούς διεθνείς ιστοτόπους και να 

αναρτά στον ιστότοπο του Σωματείου άρθρα, ειδήσεις και προκηρύξεις 

συνεδρίων ή διαγωνισμών. 

6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω αρμοδιότητα του αναθέσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των σκοπών του Σωματείου. 

7. Διευκρινίζεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει τη δυνατότητα ούτε 

να λαμβάνει αποφάσεις, ούτε να εκπροσωπεί το Σωματείο σε οποιοδήποτε 

φορέα, παρά μόνο εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτό. 
 

 

…η μόνη προσθήκη που υπάρχει είναι ότι «Αναλαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω αρμοδιότητα του αναθέσει το ΔΣ, εντός των 
σκοπών του Σωματείου» – και αυτό γιατί είχε [μόνον] συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οπότε βάλαμε και μία γενική. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Δεν νομίζω πως έχουμε κάτι να σχολιάσουμε σε αυτό, οπότε πάμε για ψήφιση. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 29ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεχίζω στο 30ο άρθρο, για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς… 
 

Άρθρο 30ο – Εσωτερικοί Κανονισμοί 

Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του σωματείου δύναται 

να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση 

και ισχύουν από την κατάθεση αντιγράφου τους στην Γραμματεία του 

Πρωτοδικείου σύμφωνα με τον νόμο. 
 

Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύναται 

να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και 

ισχύουν από την επικύρωσή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

 

… όπου έχουμε μία απλή αλλαγή διατύπωσης στην πραγματικότητα και τίποτα παραπάνω. Η διατύπωση στο υφιστάμενο ήταν «…και 
ισχύουν από την κατάθεση αντιγράφου τους στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου σύμφωνα με τον νόμο» και την απλοποιούμε ως 
«…και ισχύουν από την επικύρωσή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο». 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να σχολιαστεί και πάμε να το ψηφίσουμε. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 30ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεχίζω λοιπόν – καμία αλλαγή στο 31ο άρθρο για τα Βιβλία που τηρούνται και καμία αλλαγή στο 32ο άρθρο για 
τη σφραγίδα. Το 33ο άρθρο είναι αυτό που σας είχα πει [για την τροποποίηση Καταστατικού], το οποίο αφήνουμε απαράλλακτο και 
επικαλείται τα άρθρα 99 και 100 του ΑΚ, το οποίο είναι μια χαρά. Για το 34ο άρθρο που μιλάει για αναστολή του Σωματείου… 
 

Άρθρο 34ο: Αναστολή λειτουργίας σωματείου 
Η αναστολή της λειτουργίας του σωματείου για ορισμένο χρονικό 

διάστημα είναι δυνατή με απόφαση που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση με 

απαρτία των 2/3 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

 

 

καταργείται 

  

… προτείνουμε την κατάργησή του. Λέει ότι «Η αναστολή της λειτουργίας του σωματείου για ορισμένο χρονικό διάστημα είναι 
δυνατή με απόφαση που λαμβάνει η ΓΣ με απαρτία των 2/3 των Τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μετά από 
πρόταση του ΔΣ». Η προσωρινή αναστολή είναι λίγο αστεία για να τη συζητήσουμε – προτείνουμε την κατάργησή του, γιατί τι 
ακριβώς σημαίνει προσωρινή αναστολή λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα;  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Δεν έχει νόημα να το… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. 
 

Γ. Φρέντζος: Προφανώς θα έχει έρθει από κάποιο έτοιμο Καταστατικό και… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Οπότε το ναι σημαίνει πως συμφωνούμε στην κατάργηση του άρθρου – να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Απλώς για την ιστορία, σας λέω ότι αυτά είναι από τον ΑΚ και από προηγούμενες εμπειρίες σωματείων γιατί, 
ας πούμε στο ενδεχόμενο μιας δύσκολης περίπτωσης -όπως είναι ένας πόλεμος- μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία ενός σωματείου 
και να μην καταργηθεί το σωματείο εκ των πραγμάτων. Για κάτι τέτοιους λόγους υπάρχουν αυτά τα άρθρα, χωρίς να έχουν 
ουσιαστική σημασία. 
 

Κ. Σταμούλης: Συμφωνώ απόλυτα – σίγουρα θα υπάρχει λόγος… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 34ο άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της κατάργησης 31 ψήφοι, κατά της κατάργησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Προχωρούμε στο άρθρο που αφορά την -τεράστια(!)- περιουσία της Ένωσής μας…  Το υφιστάμενο Καταστατικό 
αναφέρει ότι «Στην περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του και για την τύχη της 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών» και στην προτεινόμενη τροποποίηση θα  μπορούσαμε να αφήσουμε ότι η περιουσία 
του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του, δεν ξέρω γιατί βγήκε – θέλετε να το ξαναβάλουμε; 
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[ διάφοροι: Να ξαναμπεί! ] 
 

Γ. Φρέντζος: Γιατί; 
 

Γ. Φώτου: Όντως, γιατί; Στη διάλυση δεν έχεις τι να τα κάνεις ή να τα δώσεις αλλού, οπότε τα διανέμεις στα μέλη σου… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Όχι, τα διαθέτεις σε ένα άλλο Σωματείο ή έναν Φορέα ή κάπου που κρίνει η ΓΣ. Να ακούσουμε και τους άλλους; 
 

Αρ. Θέος: Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως αυτό το «…δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη…» να μπαίνει για να μην μπορεί να έρθει η 
ΑΑΔΕ και πει ότι είσαι κρυφο-κερδοσκοπικός. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, δεν είναι γι’ αυτό. 
 

Π. Μαντζανάς: Τώρα δεν έχει λεφτά το GSC. Αν όμως αύριο έχει λεφτά, η πλειοψηφία μπορεί να μαζευτεί και να αποφασίσει να 
μοιράσει αυτά τα λεφτά – διαλύουμε το GSC και μοιράζουμε τα λεφτά. Γι’ αυτό να περιγράφει ως αδιανέμητα – για να μην μπορείς 
να διαλύσεις το GSC και να πάρεις τα λεφτά. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς αυτό είναι. Υπάρχει ως αντικίνητρο για να μην συμφωνήσουν τα μέλη μεταξύ τους να διαλύσουν την 
Ένωση για τα λεφτά. Για παράδειγμα, αύριο πεθαίνει ένας εκατομμυριούχος και αφήνει στο GSC πολλά λεφτά – να μην μπορούν να 
πουν τα μέλη «δεν το διαλύουμε τώρα, να τα μοιραστούμε μεταξύ μας;». 
 

Αρ. Θέος: Και πως αυτό στο εξασφαλίζει το άρθρο; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιατί το Καταστατικό θα λέει ρητά ότι, όπως και να ’χει, δεν θα μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη. 
 

Π. Μαντζανάς: Είναι περιουσία του GSC και όχι των μελών. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ας ακολουθήσουμε λοιπόν, ό,τι λέει ο νόμος και ο ΑΚ σε αυτές τις περιπτώσεις – έχουν μελετήσει πολλές 
περιπτώσεις για να το κρίνουν αυτό. Μη βγάλουμε τώρα μια καινούργια νομοθεσία, που πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί 
κιόλας – να μην είναι νόμιμο αυτό να γίνει.  
 

Γ. Φρέντζος: Η σκέψη μου είναι: και τι γίνεται η περιουσία, αν υπάρχει; Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Π Μαντζανάς, αλλά τι γίνεται; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αποφασίζει το δικαστήριο. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, δεν λέει έτσι το Καταστατικό – το Καταστατικό λέει ότι αποφασίζει η ΓΣ. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Αυτό το λέμε εμείς. Μήπως να το ψάξουμε νομικά πώς γίνεται; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιάννη, αυτό είναι από το προηγούμενο [Καταστατικό], έτσι; 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Ναι, δεν έπεται ότι δεν ήταν λάθος… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Από την εμπειρία μου με [το Καταστατικό] την ΕΤΕΚΤ -αν με βοηθάει η μνήμη μου-, νομίζω πως -παρότι μετά είχε 
μπει ότι η περιουσία πάει στον Ισοκράτη- αρχικώς έλεγε ότι επίσης αποφασίζει η ΓΣ – πρέπει να είναι τυποποιημένο αυτό. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Να το ερευνήσουμε λίγο αυτό για να είμαστε σύννομοι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, ό,τι αναφέρει ο ΑΚ. 
 

Γ. Φρέντζος: Πάντως, αν γινόταν διανομή στα μέλη, θα ήταν ίσως μια ευκαιρία να δούμε και αυτούς που δεν έχουν εμφανιστεί 
ποτέ…        

… ( γέλια ) … 
 

Γ. Αρβανίτης: … υπήρχε ένα κενό στο ταμείο του ΦΚΘ, κάπου 35000€, που ήταν από τότε που το Φεστιβάλ έδινε τα Κρατικά Βραβεία 
– δηλαδή, έπαιρνε τα λεφτά από το Υπουργείο και τα έδινε [στους βραβευμένους]. Και βρέθηκαν στο ταμείο αυτά τα λεφτά και 
ρώτησα «από που είναι αυτά τα χρήματα, τι γίνεται;» και μου είπαν «δεν ήρθαν να τα πάρουν». Και είπα «δεν είναι δυνατόν Έλληνας 
σκηνοθέτης να έχει πάρει βραβείο στη Θεσσαλονίκη και να μην έχει έρθει να τα πάρει – αποκλείεται». Τελικά δεν μπορούσαν να 
έρθουν γιατί χρωστούσαν στην Εφορία, διότι το ένα, διότι το άλλο, κλπ. Έτσι, έχει μείνει αυτό το ποσόν για περισσότερο από δέκα 
χρόνια και είναι μεγάλο πρόβλημα ταμιακό.  
 

Ηλ. Αδάμης: Οπωσδήποτε πρέπει να προστεθεί η φράση περί μη διανομής στα μέλη όπως είναι στο υφιστάμενο Καταστατικό, διότι 
σαφέστατα -και μπορεί να είναι πάρα πολύ σπάνια περίπτωση- ας φανταστούμε μετά από πέντε χρόνια, όντως -όπως ανέφερε και 
ο Χρ. Αλεξανδρής- να βρεθεί το ταμείο του GSC με ένα τέτοιο ποσό που θα είναι πειρασμός για κάποια από τα μέλη να επιδιώξουν 
να το οικειοποιηθούν. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμβεί, αλλά έστω για τη μικρότερη πιθανότητα να συμβεί, ας το έχουμε 
προβλέψει – νομίζω ότι γι’ αυτό προβλέπεται στα περισσότερα σωματεία που είναι μη κερδοσκοπικά να υπάρχει αυτό το άρθρο, ότι 
δηλαδή, αν κάποτε βρεθούν με κάποια περιουσία και για κάποιους λόγους αποφασίσουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους,  να 
μην διανέμονται τα περιουσιακά στοιχεία στα μέλη. 
 

Γ. Φρέντζος: Μήπως να ρωτήσουμε τη νομικό μας και να το αφήσουμε; – δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια αυτό. 
 

Π. Μαντζανάς: Προτείνω να συμπληρωθεί με το «αδιανέμητα» και να το ψηφίσουμε, γιατί ό,τι και να έχουμε ψηφίσει, ο νόμος είναι 
πάνω από το Καταστατικό… 
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Στ. Αποστολόπουλος: Σωστό αυτό! 
 

Π. Μαντζανάς: …γιατί αν δεν το ψηφίσουμε τώρα, θα πρέπει να ξανακάνουμε Καταστατική [Συνέλευση], να ξαναμαζευτούμε. 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Μπορούμε να το αφήσουμε ως έχει όμως… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό είναι αλήθεια επίσης – να μην το αλλάξουμε καθόλου… 
 

Π. Μαντζανάς: Μα, ουσιαστικά αυτό δεν κάνουμε; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, δεν έχει προστεθεί ότι [η περιουσία] δεν διανέμεται. 
 

Π. Μαντζανάς: Αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν το βάλουμε οπωσδήποτε, εγώ προτείνω αυτό που λέει ο Γ. Δασκαλοθανάσης – να μην αλλάξει καθόλου. 
 

Γ. Φρέντζος: Να κρατηθεί το παλιό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Και ’γω αυτό προτείνω συνάδελφοι και ξαναλέω ότι άμα το διαβάσει ένας νομικός σύμβουλος από τους 
χορηγούς μας, θα πει ότι «αυτοί εδώ μπορεί να είναι και λαμόγια» – να μείνει ως έχει. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Άρα, το μόνο που μένει να πούμε είναι ότι το Καταστατικό μας -αφού καταργήσαμε ένα άρθρο- έχει πλέον τριάντα 
επτά (37) άρθρα και όχι τριάντα οκτώ. [Η αρίθμηση] είναι η μόνη αλλαγή που υπάρχει στο ακροτελεύτιο άρθρο του νέου 
Καταστατικού και χρειάζεται ψήφιση. Ανεβάζω την ψηφοφορία λοιπόν… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για το 37ο (πρώην 38ο) άρθρο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  
υπέρ της τροποποίησης 31 ψήφοι, κατά της τροποποίησης 0 ψήφοι και λευκά 1. 
 
Χρ. Αλεξανδρής: Παρακαλώ πολύ, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει και επειδή θα σταματήσω την ηχογράφηση των πρακτικών, 
παρακαλώ τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να κάνει μία αποφώνηση. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Καταρχάς πρέπει να πω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν ένας άθλος, όχι μόνο γιατί ψηφίσαμε με ομοφωνία 
σχεδόν όλες τις αλλαγές του Καταστατικού, αλλά γιατί ήμασταν ανοιχτοί να το συζητήσουμε, ήμασταν ανοιχτοί να συνεισφέρουμε, 
να αλλάξουμε γνώμη, να ακούσουμε και θεωρώ ότι το σημερινό κλίμα σηματοδοτεί μία καινούργια εποχή για την Ένωση 
Κινηματογραφιστών. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου και μας ενδιαφέρει 
να πάμε μπροστά – και αυτό ήταν τεράστιο. Συνάδελφοι έχουμε συμπληρώσει επτά ώρες διαδικτυακή συνέλευση και εγώ 
αισθάνομαι υπέροχα – ομολογώ, δεν έχω κουραστεί και σας ευχαριστώ όλους. 
 

Ηλ. Αδάμης: Πρόεδρε, η επιτυχία της σημερινής συζήτησης οφείλεται σε έναν μεγάλο βαθμό σε εσένα. 
 

Γ. Αργυροηλιόπουλος: Να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ γιατί υπήρχε προετοιμασία και άψογη 
διεξαγωγή. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Και για τη δουλειά που έχει γίνει πάνω στο Καταστατικό… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το ΔΣ και η Επιτροπή της πρότασης τροποποίησης Καταστατικού με τη σειρά τους, θέλουν να σας ευχαριστήσουν 
όλους για την παρουσία σας – ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και όχι μόνο για λόγους τυπικούς, αλλά για ουσιαστικούς. 
Βρισκόμαστε ξανά μετά από αρκετούς μήνες και μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε εκλογοαπολογιστική ΓΣ και εκλογές – θα σας 
ξαναταλαιπωρήσουμε, με άλλα λόγια … 
 

Γ. Φρέντζος: Στέλιο [Αποστολόπουλε], έχουμε ξεχάσει την πρότασή μου… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ποια είναι η πρότασή σου;… Α, ναι, είναι σωστό αυτό που λέει ο Γιώργος – έχει καταθέσει μια πρόταση… 
 

Π. Μαντζανάς: Αφού έχει ψηφιστεί… 
 

Γ. Φρέντζος: Έχει ψηφιστεί, αλλά είναι κατανοητό; 
 

Π. Μαντζανάς: Η διατύπωση είναι πως όποιος έχει κερδίσει το Βραβείο [GSC]… – είναι εντελώς κατανοητό. 
 

Κ. Σταμούλης: Θα μας αποσταλεί η τελική μορφή του Καταστατικού; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ασφαλώς! 
 

Γ. Φρέντζος: Επομένως, με αυτό που ψηφίσαμε σήμερα και με το γεγονός ότι ισχύει, έχουμε δύο νέα μέλη, σωστά; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι ακόμη – πρέπει πρώτα να αποδεχθούν και να γίνουν τα τυπικά. 
 

Κ. Σταμούλης: Πρώτ’ απ’ όλα πρέπει να κάνουν αίτηση. 
 

Γ. Φρέντζος: Όχι! – δεν πρέπει να υπάρχει αντίρρηση. 
 

Κ. Σταμούλης: Εκτός από την αντίρρηση, γράφει ότι πρέπει να κάνουν αίτηση. 
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Π. Μαντζανάς: Ναι, πρέπει να κάνουν αίτηση. 
 

Κ. Σταμούλης: Εγώ λέω ό,τι γράφει συνάδελφοι – δεν είμαι υπέρ ή κατά κάποιου. Λέω τι γράφει το Καταστατικό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, έχει δίκιο ο Κώστας. 
 

Αρ. Θέος: Να πω κάτι πρακτικό, έως και ουσιαστικό; Το Καταστατικό, μέχρι να πάει στο Πρωτοδικείο, να δημοσιευθεί, κλπ., θα 
περάσουν αρκετοί μήνες, λόγω πανδημίας, φόρτου εργασίας των δικαστηρίων, κλπ. Οπότε και ο Γ. Καρβέλας και η Χρ. Μουμούρη 
δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση για τους επόμενους μήνες… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, Αργύρη, δεν ισχύει αυτό που λες – το Καταστατικό ισχύει από αύριο το πρωί, εφόσον δεν προσβληθεί από 
κανέναν. Είμαστε όλοι εδώ, το ψηφίσαμε και ισχύει από αύριο το πρωί. 
 

Κ. Σταμούλης: Δηλαδή η θητεία της παρούσας Διοίκησης γίνεται τριετής από σήμερα; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όχι, βέβαια. Από τις επόμενες εκλογές ισχύει αυτό. 
 

Κ. Σταμούλης: Α, εντάξει – διευκρινιστική ήταν η ερώτηση. 
 

Αρ. Θέος: Εγώ πάντως, αυτό που εννοούσα ήταν, προς αποφυγήν οποιονδήποτε τυπικών ή νομοτεχνικών κωλυμάτων, ότι την 
πρόταση του Γ. Φρέντζου την αποφασίζουμε τώρα ρητά, ούτως ώστε δίνουμε στους συναδέλφους την ευκαιρία να υποβάλλουν την 
αίτηση άμεσα αν θέλουν και στην εκλογοαπολογιστική -που δεν θα αργήσει- να έρθει προς ψήφιση η περίπτωσή τους.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει… 
 

Γ. Φρέντζος: Αργύρη, που να συζητηθεί, στη ΓΣ; Τώρα τι είμαστε δηλαδή, δεν είμαστε ΓΣ σε απαρτία; 
 

Αρ. Θέος: Άρα, να το εγκρίνουμε τώρα. 
 

Γ. Φρέντζος: Ακριβώς αυτή είναι η πρότασή μου. 
 

Αρ. Θέος: Συμφωνώ μαζί σου – να το εγκρίνουμε και ρητά, για να μην υπάρξει παρεξήγηση και βρεθούμε σε ένα νομοτεχνικό κώλυμα 
και τους καθυστερήσουμε… 
 

Γ. Γιαννέλης: Φτιάξτε μία ψηφοφορία – Χρήστο, φτιάξε μία ψηφοφορία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν είναι ανάγκη. Είναι φανερή αυτή η ψηφοφορία – δεν είναι μυστική για την αποδοχή [νέων] μελών, είναι 
φανερή. Επομένως, ας το βάλει ο Πρόεδρος [της Συνέλευσης] σε ψηφοφορία, κάθε όνομα ξεχωριστά. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία. Υπάρχει καταρχάς κάποιος που έχει θέμα να ψηφίσουμε αυτό [την αποδοχή νέων μελών]; Αν υπάρχει 
κάποιος να διατυπώσει την αντίρρηση ή τη σκέψη του πάνω σε αυτό…   (αναμονή)…    Δεν υπάρχει, άρα προχωρούμε για να 
ψηφίσουμε την αποδοχή δύο νέων μελών που, σύμφωνα με το νέο Καταστατικό, δικαιούνται να γίνουν μέλη της Ένωσης, αφού 
έχουν βραβευθεί από αυτήν και είναι οι Χριστίνα Μουμούρη και Γιώργος Καρβέλας. Υπάρχει αντίρρηση από κάποιον [από τους 
παρόντες]…    (αναμονή)…    Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, η Χ. Μουμούρη και ο Γ. Καρβέλας ανακηρύσσονται ομόφωνα μέλη της 
Ένωσής μας. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επομένως, μπορώ να σταματήσω την ηχογράφηση… 
 

Γ. Δασκαλοθανάσης: Πριν τη σταματήσεις, θέλω να πω ότι με μεγάλη χαρά άκουσα ξανά αυτές τις φωνές μέσα σε αυτόν τον χώρο 
που -απ’ ότι θυμάστε πολύ καλά- σε αυτόν εκεί τον καναπέ καθόταν ο Γ. Φρέντζος, ο Άγγ. Βισκαδουράκης, ο Γ. Αργυροηλιόπουλος, 
ο Ηλ. Αδάμης, κ.ά. Και χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβάλατε αυτές οι φωνές, που για έξι χρόνια τουλάχιστον ήταν εδώ όλα τα ΔΣ, 
γέμισε ο χώρος και έχει στοιχειωθεί με τις φωνές σας και θα είναι για πάντα έτσι… Ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ευχαριστούμε και εμείς και τώρα κλείνω την ηχογράφηση. 
 

Λήξη Συνεδρίασης ._ 
 


