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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Εκλογοαπολογιστικής ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
τής Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

(Greek Society of Cinematographers –GSC) 
 

30 Μαΐου 2021 
 

Παρόντα Τακτικά μέλη (15): Αδάμης Ηλίας, Αλεξανδρής Χρήστος, Αρβανίτης Γιώργος, Γιαννέλης Γιώργος, 
Ευθυμιόπουλος Διονύσης, Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, Θέος Αργύρης, Καρβέλας Γιώργος, Μαντζανάς Παντελής, 
Μήτσης Φώτης, Μιχόπουλος Θόδωρος, Μουμούρη Χριστίνα, Παυλόπουλος Οδυσσέας, Σαλαπάτας Παναγιώτης, 
Φρέντζος Γιώργος. 
 

Παρόντα Επίτιμα μέλη (1): Γρίβας Αλέξης. 
 

Εξουσιοδοτήσεις (8): Κατριτζιδάκης Β. (προς Αρ. Θέο), Κωνσταντακόπουλος Ά. (προς Γ. Αρβανίτη), Βουδούρης Χρ., 
Φώτου Γ. (προς Γ. Φρέντζο), Μυτιληναίου Ολ. (προς Χρ. Αλεξανδρή), Επαμεινώνδας Ζ. (προς Θ. Μιχόπουλο), Κασιμάτης 
Δ.(προς Π. Μαντζανά), Δασκαλοθανάσης Γ. (προς Δ. Ευθυμιόπουλο). 
 

Έναρξη Συνεδρίασης 

Με διαπιστωμένη την απαρτία [δεκαπέντε Τακτικά μέλη (και ένα Επίτιμο) παρόντα και οκτώ Τακτικά μέλη μέσω εξουσιοδοτήσεων 
– δηλαδή, είκοσι τρία (23) Τακτικά μέλη επί συνόλου τριάντα πέντε (35) οικονομικώς τακτοποιημένων μελών], ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Χρ. Αλεξανδρής καλεί τη ΓΣ να εκλέξει τον Πρόεδρό της. 
Μετά την πρόταση που γίνεται για το μέλος Ηλ. Αδάμη και την αποδοχή της, ακολουθεί ψηφοφορία και η ΓΣ ψηφίζει ομόφωνα τον 
Ηλ. Αδάμη ως Πρόεδρο της Συνέλευσης.  
 
Χρ. Αλεξανδρής: Πριν πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος, να ενημερώσω σχετικά με το πρώτο θέμα -που είναι η αποδοχή νέων μελών-, πως 
είθισται, τα μέλη που έχουν προτείνει τους υποψήφιους και είναι παρόντα, να λένε δύο κουβέντες για την πρόταση που έχουν κάνει. 
Μπορείς να αναλάβεις Πρόεδρε… 
 

Ηλ. Αδάμης: Σύμφωνα με την ΗΔ λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι οι εγκρίσεις των υποψηφίων μελών – έχουν προταθεί οι Ευγ. 
Διονυσόπουλος και Κων. Κουκουλιός. Τον Ευγ. Διονυσόπουλο έχουν προτείνει ο Φ. Κουτσαφτής (απών) και ο Οδ. Παυλόπουλος. 
Οδυσσέα, παρουσίασε το σκεπτικό σας και γιατί προτείνατε τον Ευγένιο… 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Το σκεπτικό είναι ότι έχει κάνει δυο-τρεις μεγάλου μήκους ταινίες, είναι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στον 
χώρο επί τόσα χρόνια και μάλιστα, την εποχή που τον πρότεινα εγώ, ήταν κάπως χαλαρά τα πράγματα όσον αφορά τις εγγραφές, 
δηλαδή ζητούσαμε κόσμο να μπει στην Ένωση, οπότε και τον πρότεινα. Με μία πιο αυστηρή διαδικασία, μπορεί να μην ήταν 
κατάλληλος να μπει – αλλά στη συγκυρία αυτή, νομίζω πως καλό είναι να μπει, γιατί έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι καλοί 
στον χώρο, δουλεύουν, κλπ.  
 

Γ. Αρβανίτης: Ποιος είναι συνάδελφοι αυτός, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω… 
 

Ηλ. Αδάμης: Ο Ευγ. Διονυσόπουλος. Έχουμε λάβει σχετικό mail και link με τις δουλειές του Γιώργο και -αν θυμάμαι καλά- μία 
επιστολή του ιδίου… 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Ναι, έχει στείλει επιστολή και επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο ίδιος με είχε προσεγγίσει για να τον βοηθήσω 
[να γίνει μέλος]. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι ο Ευγένιος έχει υποβάλλει αίτηση εδώ και δύο χρόνια – δηλαδή, 
περιμένει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνει μέλος μας. Βέβαια, δεν είμαι βέβαιος ότι έχετε δει τις δουλειές που έχει 
καταθέσει -εννοώ, δεν είμαι βέβαιος ότι τις έχουμε δει όλοι-, εντούτοις, δεν μπορεί να περιμένει άλλο ο άνθρωπος. Είτε γίνει 
αποδεκτός είτε απορριφθεί, δεν γίνεται να τον έχουμε άλλο να περιμένει – είναι λογικό και το καταλαβαίνετε… 
 

Ηλ. Αδάμης: Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος λόγος να μην συζητηθεί το θέμα και να αναβληθεί. 
Τυπικά δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε – δεν έχουμε λόγους να μην συζητήσουμε το θέμα. Αν κάποιοι από εμάς δεν είδαν τις 
δουλειές του, λυπάμαι αλλά θα έπρεπε να έχουμε σχηματίσει μια εικόνα, όλοι μας. 
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Χρ. Αλεξανδρής: Παρ’ όλα αυτά, έχει ετοιμαστεί μία ψηφοφορία που έχει και ναι και λευκό και όχι – υπενθυμίζω όμως ότι, βάσει 
του νέου Καταστατικού με το οποίο γίνεται η ψηφοφορία, [για την αποδοχή] απαιτούνται τα 6/10 επί όσων ψηφίσουν, για τα οποία 
6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και αρνητικές ψήφοι και όχι οι λευκές. 
 

Γ. Φρέντζος: Αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι -αν θυμάστε και από προηγούμενες παρόμοιες συζητήσεις-, είναι 
σημαντικό και πρέπει -και είναι ευκαιρία τώρα-, όσοι τουλάχιστον έχουμε δει τις δουλειές, να συζητάμε γι’ αυτές – δηλαδή, ένας 
από τους σκοπούς είναι ακριβώς να μπορέσουμε να συζητήσουμε τι είδε κάποιος, τι δεν είδε, τι θα ήθελε να δει, κλπ. Γιατί ακριβώς 
αυτό είναι μέσα στο σκεπτικό και στο λογικό της Ένωσής μας – δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ για την ταινία που έχω δει 
εγώ και έχετε δει κι εσείς, να ακούσω τις απόψεις σας, να ακούσετε τις δικές μου, κ.ο.κ. Άρα, σαφώς και πρέπει να το συζητήσουμε 
και καλό θα ήταν, όσοι έχουν δει τις δουλειές -εγώ τις είδα-, να έχουν τοποθέτηση και άποψη. 
 

Ηλ. Αδάμης: Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γ. Φρέντζος και -δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος- αν έχουμε σκοπό να αφιερώσουμε 
άλλη μιάμιση ώρα [για τη ΓΣ], νομίζω πως μπορούμε να δώσουμε χρόνο και νομίζω πως είναι το πιο χρονοβόρο θέμα που έχει η ΗΔ 
– τα υπόλοιπα είναι να συμφωνήσουμε την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και την έγκριση… 
  

Χρ. Αλεξανδρής: Σε αυτά θα είμαστε όσο πιο συνοπτικοί γίνεται – σας το υπόσχομαι. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί -μετά τον Οδυσσέα- για τον Ευγένιο; 
 

Γ. Αρβανίτης: Συνάδελφοι, να πω κάτι; Επειδή εγώ, λόγω εξωτερικού, δεν έτυχε να δω δουλειές, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αλλά 
υποτίθεται ότι τον υποψήφιο τον πρότειναν κάποια μέλη και εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους, δεν νομίζω πως 
υπάρχει θέμα – εκτός αν από κάποιον υπάρχει αντίρρηση, την οποία βέβαια θα πρέπει να τεκμηριώσει, να εκθέσει τους λόγους. Από 
τη στιγμή που δύο μέλη μας προτείνουν… 
 

Ηλ. Αδάμης: Δεκτή η τοποθέτησή σου Γιώργο ότι εσύ θεωρείς πως απ’ τη στιγμή που έχει προταθεί ο συγκεκριμένος υποψήφιος 
από δύο συναδέλφους, γιατί να μην γίνει μέλος μας – αλλά ας μας πει και κάποιος άλλος συνάδελφος που έχει δει τις δουλειές κάτι 
γι’ αυτές. Γιατί -όπως λέει και ο Γ. Φρέντζος- ας το δούμε σαν ευκαιρία ή σαν άσκηση για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε και να 
συζητάμε τις δουλειές μας. Έχουμε σήμερα και δύο αξιόλογα νέα μέλη [τη Χρ. Μουμούρη και τον Γ. Καρβέλα] -που καλωσορίζω με 
μεγάλη χαρά-, να τους δώσουμε ίσως και ένα δείγμα τού πως μπορούμε να αναλύσουμε ή να μας δώσουν αυτοί -ως νέοι και άρα 
φρέσκοι και με καινούργιες ιδέες-, πώς μπορούμε να αναλύουμε, να συζητάμε και να κάνουμε κριτική -πολύ αγαπημένα και 
συναδελφικά- στις δουλειές μας. Οπότε, ποιος θέλει να μας πει λίγο για… 
 

Αλ. Γρίβας: Αν μου επιτρέπεις μία…, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου και θα πάρω τη συνέχεια του Γιώργου [Αρβανίτη] – δηλαδή, δεν 
είναι μία ΓΣ -επειδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα- για να κάνουμε μία διεξοδική συζήτηση για 
τη δουλειά του, πώς είναι, αν μας αρέσει ή όχι. Δεν νομίζω ότι… Αυτό είναι κάτι που είχαμε αρχίσει να το κάνουμε παλιά, όταν 
υπήρχαν περισσότερες συναντήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η πιο λογική διαδικασία -
συνεχίζοντας αυτό που λέει ο Γ. Αρβανίτης- είναι: εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι που είπαν ναι και το πιστεύουν, να ρωτήσουμε εάν 
υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που λένε όχι – εάν δεν υπάρχουν άλλοι που λένε όχι, μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Θα ήταν ίσως 
το πιο λογικό. 
 

Γ. Φρέντζος: Το καταλαβαίνω αυτό, να κόψουμε δρόμο -όλοι έχουμε δουλειές να κάνουμε-, αλλά πραγματικά εγώ δεν θα ήθελα να 
είμαι -και το εννοώ- μέλος σε μία Ένωση που μαζεύεται [μόνο] για το Καταστατικό, το τάδε άρθρο ή το άλλο, λες και είμαστε στη 
ΓΣΕΕ. Εμένα μ’ αρέσει αυτή τη στιγμή που έχω τους συναδέλφους δίπλα, που σας βλέπω, σας ακούω και θέλω να ακούσω τη γνώμη 
σας… – και πραγματικά τα άλλα, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι λάντζα. Εγώ θέλω να ακούσω…, 
εντάξει, είπε ο Οδυσσέας ότι τον προτείνει – εγώ μπορεί να προτείνω ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν κάνει τίποτα, γιατί θα 
πρέπει να γίνουν μέλη μας δηλαδή; Δεν το καταλαβαίνω… 
 

Αλ. Γρίβας: Λογικό αυτό που λες, γι’ αυτό και λέμε: υπάρχει κανείς που να είναι εναντίον; 
 

Γ. Φρέντζος: Και καταστατικά πάντως, έτσι προβλέπεται. Ότι συζητάμε – μάλιστα με θυμάστε να είμαι με πολλή φασαρία ενάντια 
όταν ο συν. Anastas Michos είχε μπει διαδικτυακά και χωρίς συζήτηση. Το νόημα ακριβώς είναι να συζητάμε – το καταλαβαίνω ότι 
όλοι είμαστε χρονικά πιεσμένοι, αλλά -όπως είπε και ο Ηλ. Αδάμης- προτιμώ να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό, 
παρά στον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ ή τον οικονομικό απολογισμό. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, κάποιος που έχει… 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Συγνώμη που διακόπτω, αλλά στη ΓΣ τροποποίησης του Καταστατικού, κάποια στιγμή είχε θιγεί αυτό το θέμα, 
ποιους δεχόμαστε στην Ένωση, κλπ., και είχαν προκύψει δύο απόψεις: η μία ήταν ότι χρειαζόμαστε πολύ κόσμο στην Ένωση και η 
άλλη ήταν -είναι και η δική μου- ότι η Ένωση θα πρέπει να έχει ένα κύρος, τουλάχιστον ως προς την ποιότητα. Και αυτό σημαίνει 
πως αυτοί που γίνονται μέλη θα πρέπει να είναι πραγματικά καλοί στη δουλειά τους, να είναι αναγνωρισμένοι, κ.ο.κ. Θέλω λοιπόν 
να διευκρινίσω τη θέση μου: ο λόγος που πρότεινα τον Ευ. Διονυσόπουλο είναι γιατί μέχρι τώρα έχουν υπάρξει περιπτώσεις που 
έγιναν μέλη άνθρωποι που δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα, έτσι δεν είναι; Και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά 
υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είχαν κάνει μεγάλου μήκους ταινίες, τρεις. Αλλά στη φάση που ξεκινούσε η Ένωση και χρειαζόταν 
κόσμο -θεμιτό και αυτό, δεν λέω- είχαν γίνει και αυτοί μέλη – να πω για παράδειγμα ένα όνομα, τον Π. Νούσια. Σύμφωνα με το δικό 
μου σκεπτικό, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τότε, εκείνη τη στιγμή, μέλος μας. Οπότε, ίσως είναι καλό να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα 
– με τι κριτήριο βάζουμε κάποιους μέσα. Για να γίνουμε πολλά μέλη και να είναι πιο δυνατή η Ένωση ή να είναι πραγματικά η ελίτ 
τάξη της φωτογραφίας; 
 

Ηλ. Αδάμης: Οδυσσέα, νομίζω πως είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον, μετά τη συζήτηση για το Καταστατικό που κάναμε στην προηγούμενη 
ΓΣ, ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις – οπότε, ας μην το… 
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Θ. Μιχόπουλος: Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του Ευγένιου, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ γλυκός και πάρα 
πολλά χρόνια στον χώρο – παρόλα αυτά είδα τη δουλειά του προσεκτικά και θεωρώ ότι είναι λίγο χαμηλότερα από αυτό που στο 
μυαλό μου είναι το στάνταρ της Ένωσης. Ζητώ συγνώμη γι’ αυτό, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, αυτό αισθάνομαι και δεν είδα κάτι 
που να θεωρώ πως μπορεί να μπει στην ελίτ της Ένωσης -αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη- και αισθάνομαι πως αυτό 
πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. 
 

Ηλ. Αδάμης: Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελα να μας πει για τη δουλειά του Ευ. Διονυσόπουλου; 
 

Γ. Αρβανίτης: Ποια ταινία έχει κάνει συνάδελφοι, για να ξέρω μήπως έχω δει καμία; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Παλιά είχε κάνει τα Φτηνά τσιγάρα του Ρ. Χαραλαμπίδη, μία εμπορική που λέγεται Τσάρλι και έχει στείλει και 
μια μικρού μήκους. Εγώ τις έχω δει. 
 

Ηλ. Αδάμης: Αυτές μας έχει στείλει, αλλά -και διορθώστε με αν κάνω λάθος- έχει κάνει και Το όνειρο του σκύλου του Άγγ. Φραντζή, 
το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει να πει πράγματα και δεν ξέρω γιατί δεν μας έστειλε αυτή τη δουλειά… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Νομίζω ότι, δυστυχώς, έχει κάνει ατυχείς επιλογές ο ίδιος ο Ευγένιος με αυτά που έχει στείλει, αλλά αυτό είναι 
δικό του θέμα. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Μπορεί να μην το είχε ηλεκτρονικά… 
 

Δ. Θεοδωρόπουλος: Μπορεί να το έκανε από σεμνότητα επίσης. 
 

Γ. Αρβανίτης: Συνάδελφοι, συμβαίνει ότι πάμε να κρίνουμε τη δουλειά ενός ανθρώπου χωρίς να ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες 
δούλεψε. Φέρνοντας ως παράδειγμα την τελευταία ταινία που έκανα, την Ενήλικοι στην αίθουσα του Κ. Γαβρά, δεν μπορούσα να 
κάνω τίποτα παραπάνω αφενός από την παραγωγή και αφετέρου από τον ίδιο τον Γαβρά που δεν δίνει καμία σημασία στη 
φωτογραφία – δεν έκανα την εικόνα που ήθελα και αν κρινόμουν από αυτό, πιθανόν να είχα απορριφθεί. Διότι, οι συνθήκες της 
δουλειάς, ο χρόνος και η παραγωγή, με οδήγησαν στο να μην κάνω μία δουλειά που θα μπορούσα να κάνω. 
 

Ηλ. Αδάμης: Συγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως η Ένωση μπορεί να μπει σε ένα τέτοιου είδους σκεπτικό και να κρίνει 
την υποψηφιότητα κάποιου με αυτό… 
 

Γ. Αρβανίτης: Ναι, το καταλαβαίνω… 
 

Ηλ. Αδάμης: Απ’ ότι βλέπουμε εδώ, υπάρχει μία πολύ καλή διάθεση απ’ όλους και επειδή γνωρίζουμε τον συνάδελφο -αρκετοί από 
εμάς προσωπικά και πολύ καλά- και τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε, να είμαστε αντικειμενικοί απέναντί του. Και όπως ένας 
συνάδελφος μίλησε πολύ ξεκάθαρα για τη δουλειά που έχει στείλει, εγώ αναρωτιέμαι για ποιον λόγο δεν έστειλε τη δουλειά που 
πραγματικά είχε να προτείνει πράγματα ως φωτογράφος -είχε κάνει ένα τεράστιο μονοπλάνο έντεκα λεπτών σε εκείνη την ταινία-, 
διότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή δεν είναι μέσα στο υλικό που στηρίζει την υποψηφιότητά του. 
 

Γ. Φρέντζος: Καταρχάς χαίρομαι γιατί αρχίζει και γίνεται κουβέντα – καλό θα ήταν βέβαια να είχαμε δει [όλοι] τις δουλειές, αφού 
στάλθηκαν εγκαίρως. Εγώ είδα και τις τρεις ταινίες και ομολογώ ότι, πριν τις δω, επηρεάστηκα πολύ και από την επιστολή του. Δεν 
γνωρίζω προσωπικά τον συνάδελφο, ωστόσο, απ’ ότι καταλαβαίνω και ακούω, είναι μία εξαιρετική περίπτωση χαρακτήρα – αυτό 
φάνηκε και στην επιστολή του. Έτσι, προσπάθησα να δω τις δουλειές με «καλό μάτι», αλλά θα συμφωνήσω με τον Θ. Μιχόπουλο – 
δηλαδή, ακόμη και στην ασπρόμαυρη μικρού μήκους που ονομάζεται Σκιές, νομίζω πως το μάτι μας μπορεί να δει κάποια 
πράγματα… -το Τσάρλι δεν θα το βάλω σε διαδικασία κρίσης, ήταν μία εμπορική ταινία, νομίζω ότι ήταν «rec. και φύγαμε»- και το 
λέω με στενοχώρια αυτό. Δηλαδή, από τη μία μεριά θέλω να… 
 

Δ. Θεοδωρόπουλος: Γιώργο, να σε διακόψω για λίγο; – γιατί λέγονται κάποια πράγματα που… Το Τσάρλι δεν ήταν μία εμπορική 
ταινία, αλλά μία ταινία ανεξάρτητη με τρομερά χαμηλό προϋπολογισμό. 
 

Φ. Μήτσης: Και, ούτως ή άλλως, ο χαρακτηρισμός «εμπορική» πού κολλάει; 
 

Γ. Φρέντζος: Συγνώμη, δεν το εννοούσα έτσι – η αίσθηση πάντως ήταν… δεν μου άρεσε, για να το πω απλά. Εγώ δεν βλέπω στις τρεις 
δουλειές που είδα κάτι που να θαυμάσω, όπως έχω κάνει σε άλλες δουλειές. Όσο γι’ αυτό που λέει ο Γ. Αρβανίτης, δυστυχώς δεν 
μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες – και έπειτα, έχουμε δει δουλειές που δεν είχαν χρήματα, που έχουν καταφέρει να 
κάνουν κάτι, γιατί ο άλλος [ΔΦ] έχει ένα μάτι, ας πούμε. Ξέρω πως είναι αμφίβολο το πράγμα, αλλά πραγματικά ταλαντεύομαι – 
αισθάνομαι ότι έχουμε ανάγκη από καλά παιδιά και ορεξάτα, και, και, και αυτό μου το έδωσε ως χαρακτήρας μέσα από την επιστολή 
του και σταματάω εκεί… Μέχρι να φτάσει η ώρα να ψηφίσουμε, θα έχω αποφασίσει – περιμένω να ακούσω δηλαδή. 
 

Φ. Μήτσης: Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες – ο Θ. Μιχόπουλος τα είπε όλα. Εγώ τον Ευγένιο τον έχω γνωρίσει λόγω της 
θητείας μου με το steadicam και των πολλών τηλεοπτικών που έκανε ο Ευγένιος, αλλά και με μία ταινία που είχαμε κάνει κάποτε με 
φιλμ 35mm – είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Θ. Μιχόπουλος: είναι ένα εξαιρετικό παιδί -δεν το συζητώ-, αλλά και στο παρελθόν μας 
έχει απασχολήσει με το ίδιο θέμα. Όταν είχε ξανά θέσει υποψηφιότητα, ήταν πάλι ακριβώς τα ίδια που συζητούσαμε: ότι ήταν 
ανεπαρκής η δουλειά του – θυμάμαι λάθος; 
 

Ηλ. Αδάμης: Εγώ δεν θυμάμαι να… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δεν είχε ξαναέρθει ποτέ υποψήφιος… 
 

Φ. Μήτσης: Είσαστε σίγουροι; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Φώτη, είχε συζητηθεί ατύπως – ποτέ τυπικά. 
 

Φ. Μήτσης: Ατύπως; Το είχαμε συζητήσει όμως, το θυμάμαι, 
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Αρ. Θέος: Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής: έστειλε ο άνθρωπος τις ταινίες τότε -πριν δύο χρόνια- και εγώ [ως Γεν. Γραμματέας] τις 
προώθησα [στα μέλη] – αλλά δεν το φέραμε ποτέ σε ΓΣ και του είπαμε να περιμένει, γιατί έτσι όπως το είχαμε βιώσει και με τις 
περιπτώσεις των παιδιών -της Χρ. Μουμούρη, κ.ά.-, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει νέο μέλος με το παλιό Καταστατικό. Του 
είπαμε λοιπόν να περιμένει να ψηφιστεί το νέο Καταστατικό, για να γίνει. Ενδιαμέσως, είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει κάποιες 
συζητήσεις, αλλά δεν έχουν γίνει συζητήσεις σε ΓΣ – έχουν γίνει άτυπα. 
 

Ηλ. Αδάμης: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εγώ, αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη -αν έχουν δει τις ταινίες- των δύο νέων 
μελών μας. 
 

Ηλ. Αδάμης: Τους έχουμε στείλει…; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ασφαλώς! 
 

Γ. Καρβέλας: Ναι, ναι. Τις ξέρουμε τις δουλειές – εντάξει, ο Κ. Κουκουλιός είναι φίλος, τον ξέρω από τη σχολή… 
 

Ηλ. Αδάμης: Όχι ο Κ. Κουκουλιός – μιλάμε για τον Ευ. Διονυσόπουλο. 
 

Γ. Καρβέλας: Ναι, τους έβαλα και τους δύο. Τον Ευγένιο τον ξέρω από τις δουλειές του και όχι προσωπικά – δυστυχώς, δεν είχα 
καθόλου τον χρόνο να δω το υλικό που μου είχατε στείλει, αλλά έχω εικόνα και για τους δύο. 
 

Φ. Μήτσης: Και ποια είναι η κρίση σου; 
 

Γ. Καρβέλας: Εγώ τους θέλω και τους δύο, εννοείται. Γιατί, βάζω τον εαυτό μου όταν δεν ήμουν ακόμη τόσο ΔΦ, αλλά βλέπω το 
Όνειρο του σκύλου και θεωρώ ότι έκανε πρόταση στην τότε ελληνική κινηματογραφία. Μπορεί τώρα να το βλέπουμε με άλλο μάτι, 
αλλά τότε ήταν κάτι πολύ τολμηρό – οπότε και μόνο από αυτό, είμαι θετικός. Για τον Κ. Κουκουλιό τι να πω; – είναι ενεργός, κάνει 
πολύ ωραία πράγματα, μου αρέσουν αυτά που κάνει – οπότε, είμαι θετικός και για τους δύο. 
 

Χ. Μουμούρη: Κι εγώ συμφωνώ με τον Γ. Καρβέλα. Γνωρίζω τον Ευγένιο προσωπικά -στην πραγματικότητα, είναι ο πρώτος ΔΦ που 
δούλεψα σε set δικό του όταν μπήκα στη δουλειά- και είναι αξιόλογος άνθρωπος ως χαρακτήρας. Και, παρότι δεν έχει στείλει το 
Όνειρο του σκύλου, θεωρώ τη δουλειά του εκεί αξιόλογη – οπότε κι εγώ είμαι θετική και για τους δύο. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Ως σκεπτικό, έχω να πω ότι η είσοδος ενός νέου μέλους -ασχέτως αν ήταν με το παλιό 8/10 ή το νέο 6/10- στην 
πραγματικότητα περιγράφεται εξαιρετικά εύγλωττα στο Καταστατικό. Υπ’ αυτή την έννοια και με τις δουλειές που έχω δει -και όντως 
ο Ευγένιος θα έπρεπε να έχει στείλει το Όνειρο του σκύλου, γιατί θεωρώ πως είναι η καλύτερή του δουλειά-, ψηφίζω να γίνει μέλος 
της Ένωσης. Καλώς ή κακώς, ο Ευγένιος έκανε πάντα μία ταινία ενός -ας το πούμε- ανεξάρτητου σινεμά – δηλαδή, με πάρα πολλές 
δυσκολίες. Και τα Φτηνά τσιγάρα είναι ένα δείγμα, αλλά και το Όνειρο του σκύλου – είναι μία ταινία πολύ χαμηλού κόστους, 
τραβηγμένη με φιλμ 16mm, σε δύσκολες συνθήκες, κλπ. Ήταν μία ταινία που μου είχε αρέσει και ως φωτογραφία και συνολικά και 
ήταν όντως πρόταση εκείνη τη χρονιά. 
 

Αλ. Γρίβας: Εγώ, επειδή έχω δει τη δουλειά του και τη θυμάμαι, θεωρώ πως ήταν πολύ καλή η δουλειά του στην ταινία του Φραντζή 
[Το όνειρο του σκύλου] – οι άλλες ίσως να μην είναι τόσο σημαντικές, αλλά και μόνο η ταινία του Φραντζή δείχνει έναν άνθρωπο 
που παίρνει ρίσκα. Για ’μένα είναι ξεκάθαρο και αν ήταν να ψηφίσω -δεν πρόκειται, ως Επίτιμο μέλος- εγώ θα ήμουν υπέρ.  
Επίσης, για να καταγραφεί αυτό, θα ήθελα να πω ότι ακούγονται πράγματα λίγο αντικρουόμενα: από τη μία, με το νέο Καταστατικό 
προσπαθεί η Ένωση να έχει όλο και περισσότερα μέλη και από την άλλη ακούω περί «ελίτ». Επιτρέψτε μου να είναι λίγο δεικτικός 
σε αυτό…  
 

Γ. Αρβανίτης: Αυτή τη λέξη να τη διαγράψετε – διαγράψτε την! 
 

Αλ. Γρίβας: Είμαστε όλοι ελίτ εδώ μέσα; Υπάρχουν πολλοί ελίτ εδώ; Εγώ, τον εαυτό μου δεν τον θεωρώ ελίτ, παρόλο που είμαι από 
τους βετεράνους. Αυτό το «ελίτ», προσοχή συνάδελφοι! Και στο ASC και σε άλλα, δεν είναι η ελίτ μόνο που μπαίνει – είναι αυτοί οι 
οποίοι έχουν ένα έργο που μπορεί να υποστηρίξει ότι ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το «ελίτ» είναι λίγο επικίνδυνη σαν 
λέξη και αντιτίθεται σε αυτό που λέμε «μεγάλη Ένωση», να έχεις περισσότερα μέλη, κλπ. – δεν λέω να μπει οποιοσδήποτε μέσα -όχι 
καθόλου-, αλλά προσέξτε συνάδελφοι: νομίζω ότι παίζουμε με λέξεις και με έννοιες που δεν είναι σωστές. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία. Νομίζω ότι όσες φορές έχει ακουστεί αυτή η λέξη, έχει ακουστή χάριν ευκολίας και χωρίς κάποιος να θέλει να 
βάλει χαρακτηρισμούς τέτοιους. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι τέτοια πρόθεση υπάρχει, οπότε το ακούσαμε και θα προσπαθήσουμε 
να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. 
 

Δ. Θεοδωρόπουλος: Θα τοποθετηθώ και για τα δύο μελλοντικά μας -ελπίζω- μέλη: τον Ευ. Διονυσόπουλο δεν τον ξέρω ούτε 
φυσιογνωμικά – έχω δει όμως τις ταινίες που έχει κάνει και -για να μας φέρω σε μία πραγματικότητα- αν προσθέταμε τον 
προϋπολογισμό ολόκληρης της φιλμογραφίας του, θα ήταν χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό της ταινίας του Γαβρά που 
ανέφερε ο Γ. Αρβανίτης πριν από λίγο. Ο Ευγένιος -καλώς ή κακώς- είναι μέρος μίας συνθήκης ελληνικής και σε δύσκολες περιόδους, 
έκανε τα Φτηνά τσιγάρα -που είναι μία πολύ φινετσάτη δουλειά, σε όλα τα επίπεδα- και το Όνειρο του σκύλου – και τις δύο ταινίες 
σε Super16, σε μία περίοδο που είχε σκάσει το MiniDV και πιέζονταν πάρα πολύ οι ΔΦ εκείνη της εποχή να περάσουν στο «ψηφιακό». 
Είναι πολύ καλές οι συνεργασίες του και ακόμα καλύτερες στο επίπεδο του βεληνεκούς των παραγωγών που έπρεπε να 
διεκπεραιώσει. Τον Κ. Κουκουλιό από την άλλη, τον γνωρίζω πολύ καλά γιατί ήταν παλιός μου φοιτητής – ένα πολύ φινετσάτο παιδί, 
το οποίο έχει λάμψει τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι ότι υπήρξε χρονιά που είχε τρεις συμμετοχές σε τρία διαφορετικά φεστιβάλ -
Sundance, Locarno και, νομίζω Βερολίνο ή Κάννες- και μόνο γι’ αυτό, για ’μένα σημαίνει πως η δουλειά του έχει ήδη οικουμενική 
αποδοχή. Είναι ένας νέος συνάδελφος που πρέπει να πάρουμε αγκαζέ και να είναι παρέα μας. 
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Οδ. Παυλόπουλος: Επειδή χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη «ελίτ», ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ουσία εννοώ αυτό ακριβώς που 
λέει ο Αλ. Γρίβας – δηλαδή, έναν άνθρωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του. Και όταν χρησιμοποίησα τη λέξη «ελίτ», την 
χρησιμοποίησα γιατί δεν παύει να είναι τίτλος καταξίωσης το GSC – ή μήπως κάνω λάθος; Από και ύστερα, το ερώτημα που βάζω -
και δεν παίρνω θέση- είναι αν ένας τηλεοπτικός ΔΦ έχει δουλέψει σε δύσκολες συνθήκες και έχει κάνει καλή δουλειά, του αξίζει να 
γίνει GSC ή όχι; – με αυτή τη λογική, εγώ πιστεύω ότι και αυτός θα έπρεπε τα γίνει GSC. Όταν ξεχωρίζουμε και λέμε ότι GSC θα 
γίνονται μόνο οι κινηματογραφικοί ΔΦ, αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι, με αυτή τη λογική, είναι λίγο ρατσιστικό – για ποιον 
λόγο να μην γίνονταν και οι τηλεοπτικοί; Με αυτή την έννοια εγώ είπα «ελίτ» – γιατί καθένας καμαρώνει όταν μπαίνει στους τίτλους 
της ταινίας το όνομά του και δίπλα λέει GSC. Σημαίνει ότι είναι τίτλος καταξίωσης, έτσι δεν είναι; – οπότε, μην παρεξηγούμε τη λέξη 
«ελίτ». Αν έχετε αντίθετη γνώμη, μπορείτε να μου την πείτε. 
 

Αλ. Γρίβας: Πολύ ωραία διευκρίνιση... Αν μου επιτρέπετε θα πω μόνο ένα πράγμα, επειδή το έθιξες και είναι σωστό: συνάδελφοι, 
βλέπουμε σειρές -ακόμη και κάποιες, λίγες, ελληνικές, αλλά μιλάμε κυρίως για ξένες- που έχουν ΔΦ και μία φωτογραφία που είναι 
καταπληκτική – γιατί δεν πρέπει να είναι μέλη στο GSC; Είναι λάθος – και αν δεν το προβλέπει το Καταστατικό μας, αυτό είναι λάθος 
και πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι σίγουρο ότι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και όπως άλλαξαν με την πανδημία και που θα 
συνεχίσει, όλο και περισσότερο θα γίνονται πράγματα που θα πηγαίνουν κατευθείαν στις πλατφόρμες και εκεί έχουμε δει δουλειές 
που είναι καταπληκτικές. Επομένως, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι μέλη 
GSC – και όχι μόνο [αυτοί των] κινηματογραφικών ταινιών. 
 

Ηλ. Αδάμης: Κάναμε καταστατική ΓΣ πριν δεκαπέντε μέρες… 
 

Αλ. Γρίβας: Ναι, ναι, ναι… 
 

Γ. Αρβανίτης: Επειδή ο πρώτος που αντέδρασε στη λέξη «ελίτ» ήμουν εγώ -γιατί μόλις την άκουσα σηκώθηκαν οι τρίχες από το 
κεφάλι μου…-, μην το κάνουμε τώρα… 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, νομίζω πως έχει γίνει κατανοητό το θέμα της λέξης, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα μας – το θέμα μας 
είναι οι δουλειές των δύο συναδέλφων που έχουν προταθεί και να αποφασίσουμε αν τελικά θέλουμε να είναι μέλη της Ένωσης ή 
όχι. 
 

Αρ. Θέος: Για μην μιλάω πολλές φορές, θα τοποθετηθώ και για τους δύο: θα ξεκινήσω ανάποδα, από τον Κ. Κουκουλιό, επειδή τον 
έχω προτείνει. Τον γνώρισα πριν από πέντε-έξι χρόνια, εργάστηκε μαζί μου για λίγες μέρες, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, 
κρατήσαμε επαφή, παρακολουθούσα τι έκανε και δεν σας κρύβω ότι όταν είδα τον Οίκτο εντυπωσιάστηκα – δηλαδή, δεν περίμενα 
τόσο νέο παιδί, μόλις δυο-τρία χρόνια που έχει βγει από τη σχολή, να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο Κ. Κουκουλιός θα 
κάνει εξαιρετική πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο και θα είναι μεγάλο κέρδος να τον έχουμε μαζί μας. Για τον Ευγένιο τώρα, 
είναι αλήθεια ότι κάποια από αυτά που είδαμε δεν εντυπωσιάζουν. Ξέρουμε με τι συνθήκες έχουν γίνει, αλλά θέλω να σας πω τρεις 
σκέψεις: η πρώτη -που δεν είναι θετική-, είναι ότι εν μέρει μία από τις ικανότητες ενός ΔΦ είναι να κατορθώνει να πείθει για την 
παρουσία του και να μπορεί να μετέχει στις πιο καλές από τις ταινίες που γίνονται. Από την άλλη όμως, θα επικαλεστώ τον Vilmos 
Zigmond, τον οποίο άκουσα τον Δεκέμβριο 1985 σε ένα σεμινάριο να σηκώνεται και να λέει εισαγωγικά: «θέλω να μιλήσω για όλους 
αυτούς του ΔΦ που είναι εξίσου καλοί με εμάς -ήταν πέντε διάσημοι ΔΦ σε εκείνο το τραπέζι- και που δεν είχαν ποτέ την τύχη να 
κάνουν την κατάλληλη ταινία, με τον κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη στιγμή» – υπάρχει και αυτό σαν σκέψη από πίσω. Και 
τέλος, να πω ότι ο Ευγένιος, αυτό που δεν έχει βάλει στο βιογραφικό του -και δεν ξέρω αν είναι από σεμνότητα ή κάτι άλλο- είναι 
ότι έχει υπάρξει επί πολλά χρόνια δάσκαλος και έχει βγάλει πάρα πολύ νέο κόσμο σε αυτή τη δουλειά. 
 

Θ. Μιχόπουλος: Πολύ γρήγορα, να πω ότι έχει υπάρξει δάσκαλός μου… για δύο χρόνια.  
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ του Κ. Κουκουλιού έχω δει μία δουλειά, ελληνο-γαλλική παραγωγή και μου άρεσε πολύ. Αυτή μόνο έχω δει και 
όχι άλλη – και μάλιστα έτυχε και σε ένα γύρισμα να τον δω και να δω πως δουλεύει. Για τον Ευ. Διονυσόπουλο, δεν έχω δει τίποτα 
και δεν ξέρω, αλλά επαφίεμαι στην κρίση σας. 
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ βλέπω μία τεράστια δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή: εγώ δεν τον ξέρω τον Ευ. Διονυσόπουλο, αλλά έχω 
καταλάβει πως είναι πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ καλός και ότι έχει κάνει πράγματα που για κάποιον λόγο δεν μας τα 
παρουσίασε – μας παρουσίασε προφανώς -όπως λέτε- τις λάθος δουλειές. Γιατί -κακά τα ψέματα- αν το δεις κυνικά, οι δουλειές που 
παρουσίασε δεν ήταν μία πρόταση. Ακούω ότι κατά καιρούς έχει κάνει καλύτερες δουλειές και ότι είναι πολύ καλός – το δέχομαι 
και συμφωνώ να μπει. Αλλά αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω για το μέλλον -για να μην βρεθούμε σε μία αντίστοιχη δύσκολη 
θέση- είναι ότι, όταν προτείνουμε ένα μέλος που θα καταθέσει ταινίες, να τον καθοδηγούμε ώστε να στέλνει την καλή του ταινία – 
για να μην βρισκόμαστε σε δίλημμα, όπως τώρα. 
 

Π. Σαλαπάτας: Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Π. Μαντζανάς, από την άλλη βέβαια ξέρουμε και τις ταινίες [του υποψήφιου] που δεν 
έχει αποφασίσει να καταθέσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον Ευγένιο, αλλά όντως το Όνειρο του σκύλου έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα 
και προτείνω να μπει – τον Κ. Κουκουλιό τον είχα φοιτητή, παρακολουθώ τη δουλειά του, θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα 
πράγματα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό και τον προτείνω επίσης. 
 

Ηλ. Αδάμης: Νομίζω ότι πλέον έχει φτάσει σε σημείο η κουβέντα, που μπορεί να γίνει η ψηφοφορία. 
Πάνω σε αυτό που είπε ο Π. Μαντζανάς, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ πολύ σύντομα -όχι ως Πρόεδρος, αλλά ως Ηλίας: στην 
Ένωση στην οποία μέχρι στιγμής εγώ είμαι associate member εδώ στον Καναδά, όταν κάποιος υποβάλλει αίτημα για να γίνει μέλος, 
πέρα από τις προτάσεις των δύο μελών που υποστηρίζουν το αίτημά του, όχι μόνο πρέπει να δώσει δείγματα του έργου του, αλλά 
να κάνει ανάλυση ενός συγκεκριμένου κομματιού αυτού του έργου – γιατί το έκανε έτσι, γιατί το προσέγγισε έτσι, τι ήθελε να 
πετύχει, κλπ., πράγμα που αναγκάζει κάποιον να κάνει μία σοβαρή αίτηση και όχι μόνο να στείλει ένα χαρτί και να βρει δύο μέλη 
που τον ξέρουν, τον συμπαθούν, έχουν εκτιμήσει το έργο του, κλπ. Ο ίδιος πρέπει να μπει στη διαδικασία να πείσει όλους τους 
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άλλους να τον δεχθούν στην Ένωση. Αυτό το λέω ως παράδειγμα του πώς θα μπορούσαμε, στις επόμενες υποψηφιότητες, να 
οδηγήσουμε τους νέου συναδέλφους σε μία κατεύθυνση να μάθουν -αν μη τι άλλο-, αφού έχουν κάνει κάτι, να μπορούν να το 
υποστηρίξουν [μπροστά] και σε ανθρώπους που δεν ξέρουν πως το έκαναν, γιατί το έκαναν έτσι και ποιοι ήταν οι στόχοι τους. Αυτό 
θα μας εκπαιδεύσει όλους μας στο να στεκόμαστε με κριτικό μάτι απέναντι στις δουλειές τις δικές μας καταρχάς, αλλά και στις 
δουλειές των συναδέλφων. Οπότε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; 
 

Αρ. Θέος: Για την ενημέρωσή σας -επειδή εκπροσωπώ τον συν. Β. Κατριτζιδάκη-, έστειλε μία επιστολή που ήταν λίγο ασαφής, ήταν 
σαφές όμως ότι ψηφίζει υπέρ του Ευ. Διονυσόπουλου -αυτός τον έχει προτείνει άλλωστε. Αλλά δεν ήταν σαφές αν ήταν υπέρ ή κατά 
του Κ. Κουκουλιού – επικοινώνησα μαζί του και μου διευκρίνισε ότι δεν ψηφίζει υπέρ του Κ. Κουκουλιού -δεν κατάφερα ακριβώς να 
καταλάβω τους λόγους. Το λέω γιατί υπάρχει το… [γράμμα και] δεν ξέρω αν θέλετε να σας το διαβάσω… 
 

Ηλ. Αδάμης: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που έχεις την εξουσιοδότηση… 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την υποψηφιότητα του συν. Ευγένιου Διονυσόπουλου, το αποτέλεσμα της οποίας είναι: 
υπέρ της αποδοχής 21 ψήφοι, κατά της αποδοχής 2 ψήφοι, λευκά 0. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, ας προχωρήσουμε στην υποψηφιότητα του Κ. Κουκουλιού – θεωρώ ότι έχουμε συζητήσει το έργο του, οπότε ας 
πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την υποψηφιότητα του συν. Κωνσταντίνου Κουκουλιού, το αποτέλεσμα της οποίας είναι: 
υπέρ της αποδοχής 22 ψήφοι, κατά της αποδοχής 1 ψήφος, λευκά 0. 
 

Ηλ. Αδάμης: Βάσει της ψηφοφορίας λοιπόν, καλωσορίζουμε δύο νέα [Τακτικά] μέλη στην Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών. 
Επομένως, το πρώτο θέμα της ΓΣ ολοκληρώθηκε και το επόμενο είναι η πρόταση ώστε ο συν. Φ. Κουτσαφτής, αντί του Τακτικού που 
είναι ως σήμερα, να ανακηρυχθεί σε Επίτιμο μέλος – η πρόταση έχει γίνει από το ΔΣ. Χρήστο θέλεις να μας παρουσιάσεις το σκεπτικό; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ίσως θα έπρεπε ο Αρ. Θέος να ενημερώσει, γιατί αυτός έκανε την επαφή μαζί του, αλλά γενικώς το σκεπτικό του 
ΔΣ είναι ότι όταν μέλη, με την απουσία και την αδράνειά τους… – και δεν είναι προσωπικό αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Ο Φ. 
Κουτσαφτής είναι ένας καθόλα αξιοσέβαστος ΔΦ και άνθρωπος -δεν μπαίνει σε κρίση αυτό-, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει 
εμφανιστεί, δυσκολεύει το ζήτημα της απαρτίας και πληρώνουμε τη συνδρομή στην IMAGO. Τού έγινε μία πρόταση λοιπόν, μήπως 
θα τον ενδιέφερε -επειδή εμείς τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε και τον θέλουμε στην παρέα μας- να εγκαταλείψει τη θέση τού 
Τακτικού μέλους και να περάσει στα Επίτιμα μέλη – άλλωστε, ο ίδιος δεν δηλώνει πια ΔΦ και βάσει του νέου Καταστατικού μπορεί 
να γίνει Επίτιμο μέλος ως οποιαδήποτε ειδικότητα του ο/α χώρου. Με τη δική του συναίνεση επομένως το ΔΣ φέρνει πρόταση στη 
ΓΣ -γιατί το Καταστατικό προβλέπει ότι και τα Επίτιμα μέλη ψηφίζονται από τη ΓΣ, με πλειοψηφία 6/10- ώστε ο Φ. Κουτσαφτής να 
ανακηρυχθεί Επίτιμο μέλος της Ένωσης. 
 

Αρ. Θέος: Όντως την τελευταία φορά που επικοινώνησα μαζί του -πριν την Καταστατική ΓΣ-, μου είπε ο ίδιος «μα, εγώ δεν δηλώνω 
πια ΔΦ – τι με φωνάζετε;». Δηλαδή, δεν έχει νόημα… 
 

Ηλ. Αδάμης: Υπάρχει άλλος που έχει κάποια παρατήρηση ή τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα;     …(αναμονή)…   
Όχι, άρα ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης του ΔΣ περί ανακήρυξης του συν. Φίλιππου Κουτσαφτή σε Επίτιμο 
μέλος της Ένωσης, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:   υπέρ της πρότασης 23 ψήφοι, κατά της πρότασης 0 ψήφοι, λευκά 0. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς, ο συν. Φ. Κουτσαφτής ανακηρύσσεται ομόφωνα Επίτιμο μέλος της Ένωσής μας. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, το επόμενο θέμα της ΗΔ είναι το θέμα του συν. Σπ. Παγώνη – έχει τεθεί από το ΔΣ ζήτημα διαγραφής του από 
Τακτικό μέλος της Ένωσης. Κάποιος από το ΔΣ να παρουσιάσει το σκεπτικό παρακαλώ, γιατί υπάρχουν μέλη που δεν γνωρίζουν ούτε 
τον Σπ. Παγώνη, ούτε τη σχέση του με την Ένωση τόσα χρόνια. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μία πρόταση διαγραφής είναι -και πάντα θα είναι- μία αμήχανη κατάσταση – το αντιλαμβάνεστε όλοι… Πάλι στο 
ίδιο σκεπτικό… -προφανώς θέλουμε όσα δυνατόν περισσότερα ενεργά μέλη γίνεται-, η περίπτωση του Σπ. Παγώνη είναι τέτοια. Εγώ, 
όσο καιρό είμαι Πρόεδρος, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, δεν έχει καμία συμμετοχή, δεν έχει πληρώσει ποτέ -παρ’ ότι έχει οχληθεί τρεις 
ή τέσσερις φορές-, του στέλνουμε επιστολές μια-δυο φορές τον χρόνο και δεν έχει απαντήσει ποτέ. Βρισκόμαστε λοιπόν στη 
δυσάρεστη θέση να πρέπει να προτείνουμε [τη διαγραφή του]… – και μάλιστα, η σημερινή ΗΔ έχει πάει και στο mail του. Εγώ είχα 
πραγματικά την κρυφή ελπίδα ότι θα εμφανιζόταν εδώ για να υπερασπιστεί τη θέση του στο GSC ή θα έστελνε κάτι ή οτιδήποτε… 
Δεν το έκανε όμως και ως ΔΣ είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε στη ΓΣ το ζήτημα της διαγραφής του, για αποφασίσει το Σώμα. 
Μπορεί να πρόκειται μόνο για ένα μέλος, αλλά θα υπενθυμίσω ότι εμποδίζει τις απαρτίες, πληρώνουμε στην IMAGO, εμποδίζει τις 
ψηφοφορίες για την αποδοχή νέων μελών… Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, το αντιλαμβάνεστε αυτό – με πολύ μεγάλη μας λύπη, 
βάσει του Καταστατικού είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε. Το Καταστατικό μάλιστα μιλάει για [ανεξόφλητες] οικονομικές 
υποχρεώσεις των δύο τελευταίων ετών και -αν θυμάμαι καλά- ο Σπ. Παγώνης έχει να εμφανιστεί οικονομικά από το 2013 ή 2014. 
 

Γ. Φρέντζος: Μπορώ να ρωτήσω τους συναδέλφους αν υπάρχει κάποιος που έχει ίσως μιλήσει μαζί του; Μπορεί να μην παίρνει τα 
mails γιατί άλλαξε mail ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιώργο προσοχή: το mail δεν είναι ανεπίδοτο. Όταν έχεις αλλάξει mail ή δεν ισχύει πια, σου έρχεται πίσω ως 
ανεπίδοτο – δεν συμβαίνει αυτό όμως. 
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Δ. Ευθυμιόπουλος: Εγώ τον ξέρω και μιλάω μαζί του, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να αναφερθεί αυτό [το θέμα]. Έλειπε επί μακρόν 
εκτός Ελλάδας -ήταν έξι-εφτά χρόνια στο Ντουμπάι-, έχει γυρίσει όμως – μου κάνει και ’μένα εντύπωση, αλλά το πιθανότερο είναι 
να μην τον ενδιαφέρει μάλλον ή -ξέρω εγώ- τα οικονομικά του να είναι πολύ στρυμωγμένα(;)… 
 

Αρ. Θέος: Καταρχάς, αυτό το αμήχανο που ανέφερε ο Χρήστος, το έχουμε περάσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια πολλές φορές. Κατά 
καιρούς, δεν είναι μόνον ο Σπ. Παγώνης που έχει μείνει πίσω σε συνδρομές – ήταν και άλλα μέλη, ας μην αναφέρουμε ονόματα. Τα 
άλλα μέλη όμως κάποια στιγμή ανταποκρίθηκαν και έδωσαν κάτι -μιλάμε για κάποιο έναντι, όχι εξόφληση- και έδειξαν μια 
παρουσία, μία… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: …ή, απλώς, εμφανίστηκαν… 
 

Αρ. Θέος: Ο Σπ. Παγώνης όμως δεν αντιδρά σε τίποτα. Πριν τη ΓΣ τροποποίησης Καταστατικού, εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα 
«έχουμε Συνέλευση – σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να έρθεις» – μου απάντησε ότι θα έρθει οπωσδήποτε… και δεν ήρθε. 
 

Ηλ. Αδάμης: Άρα, υπάρχει αποδεδειγμένα μία συμπεριφορά απέναντι στην Ένωση, η οποία δεν είναι αποδεκτή – μόνο έτσι θα 
μπορούσα να την χαρακτηρίσω και τίποτα άλλο... 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω απλώς ότι [ο Σπ. Παγώνης] από 2012 που γράφτηκε -απ’ ότι φαίνεται στα στοιχεία 
μου-, δεν έχει πληρώσει ποτέ. Είναι απλήρωτα όλα τα χρόνια μέχρι τώρα… 
 

Γ. Καρβέλας: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τέτοια συμπεριφορά και από άλλα μέλη – ή στην επόμενη ψηφοφορία θα το βρούμε 
και με κάποιους άλλους… Το έχετε παρατηρήσει ξανά με άλλους συναδέλφους αυτό; 
 

 Χρ. Αλεξανδρής: Γιώργο, είναι ακριβώς όπως το έχει περιγράψει ο Αργύρης – δηλαδή, υπήρξαν κατά καιρούς μέλη που είχαν μείνει 
πίσω οικονομικά, εντούτοις υπήρχε πάντα μία επαφή. Δεν είναι ντροπή συνάδελφοι να πει κάποιος ότι «αυτά τα -μέχρι πρότινος- 
75€, δεν έχω να τα δώσω και θα βάλω 5€ ή θα βάλω 1€» – να βεβαιώσει έτσι με τον δικό του τρόπο ότι τον ενδιαφέρει αυτή η παρέα, 
αυτή η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Όταν τίποτε από αυτά δεν έχει συμβεί, φέρνει και το ΔΣ σε πολύ δύσκολη θέση. 
 

Γ. Καρβέλας: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, Χρήστο – απλώς ρωτάω αν στην παρούσα φάση είναι ο μοναδικός που έχει αυτή τη 
συμπεριφορά ή υπάρχουν κι άλλοι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν μείνει ελαφρώς πίσω -και μιλάω για το οικονομικό μέρος-, ωστόσο εμφανίζονται 
κατά καιρούς και κάτι βάζουν. Έχουμε και περίπτωση ενός μέλους που επίσης είχε πολλά χρόνια να ανταποκριθεί και ξαφνικά έβαλε 
συνδρομές τριών ή τεσσάρων ετών σε μία δόση – το οποίο είναι ΟΚ… 
 

Γ. Αρβανίτης: Κι εγώ το έπαθα αυτό – τρία χρόνια είχα να πληρώσω, διότι ήμουν αλλού, διότι…, διότι… 
 

Γ. Καρβέλας / Χρ. Μουμούρη: Έξω ο Αρβανίτης, έξω!      
 

  … (γέλια) … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, γράφτηκε στα πρακτικά αυτό…      
 

   … (γέλια) … 
 

Γ. Αρβανίτης: Πέρα απ’ αυτό, σήμερα είναι εύκολο ακόμα και απ’ το Ντουμπάι… Εγώ ήμουν στην Τασμανία και πλήρωσα 
διαδικτυακά τη συνδρομή μου στην AFC. 
 

Γ. Καρβέλας: Εμένα στην παρούσα φάση δεν με απασχολεί το οικονομικό -φυσικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα-, αλλά θα ’θελα να ξέρω 
αν υπάρχει αμέλεια και από άλλους.  
 

Ηλ. Αδάμης: Γιώργο, είναι γνωστό ότι σε όλες αυτές τις ενώσεις, σε όλες αυτές τις ομάδες, πάντα υπάρχουν αυτοί που είναι συνεπείς, 
που το βάζουν ως προτεραιότητα, συμμετέχουν στις διαδικασίες – ακόμη και στο οικονομικό κομμάτι, κάποιοι κόβουν από κάπου 
αλλού… είναι θέματα προτεραιοτήτων. Και ναι, υπάρχουν μέλη μας, τα οποία βλέπουμε αρκετά σπάνια, που δεν συμμετέχουν και 
που μπορεί να είναι οικονομικά εντάξει, αλλά επί της ουσίας δεν δίνουν πολλή σημασία στην Ένωση, ας μην κρυβόμαστε – και πάντα 
θα υπάρχουν αυτοί. Ελπίζουμε εσείς οι νέοι να είσαστε πιο συχνά μαζί μας και να είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα η Ένωση από 
έναν καφέ ή οτιδήποτε άλλο. 
 

Π. Μαντζανάς: Πάνω σε αυτό που έλεγε ο Γ. Καρβέλας, θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποιοι που είχαν μείνει πίσω σε συνδρομές αλλά 
συμμετείχαν και υπήρχαν κάποιοι που είχαν μείνει πίσω σε συνδρομές αλλά δεν συμμετείχαν τόσο – έγινε επαφή με όλους και όλοι 
πλην του Σπ. Παγώνη ανταποκρίθηκαν. Και το θέμα αυτό [των διαγραφών] συζητιέται επί χρόνια και πάντα λέγαμε να μην 
διαγράψουμε μέλη, αλλά να δώσουμε μία ευκαιρία ακόμη, να τους μιλήσουμε, κλπ. Και ενώ είχαν γίνει κάποιες επαφές από πριν, 
μετά την καταστατική ΓΣ είπαμε ότι τελείωσε, τους πήραμε τηλέφωνο και ενημερώσαμε ότι τελείωσε. Και σύμφωνα με το νέο 
Καταστατικό, αν κάποιο μέλος βγει, μετά θέλει δύο χρόνια για να μπει ξανά – οπότε, κάπως συμμορφώθηκαν όλοι. 
 

Γ. Καρβέλας: Ωραία, ωραία, εντάξει. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Να προσθέσω ότι -ως απόδειξη πως δεν υπάρχει καμία εμπάθεια από το ΔΣ-, δύο μέλη που χρωστούσαν πολλά 
έτη, παρόλο που πλήρωσαν κάποια χρήματα -που όμως δεν κάλυπταν μέχρι και το 2020, προϋπόθεση για να θεωρηθούν ταμειακώς 
εντάξει-, το ΔΣ τούς εμφάνισε ως ταμειακώς εντάξει μόνο και μόνο επειδή έδειξαν καλή θέληση… 
 

Γ. Φρέντζος: Καλά τα ’χετε κάνει συνάδελφοι, καλά τα ’χετε κάνει… 
 

Ηλ. Αδάμης: Απ’ ότι βλέπουμε λοιπόν, όποιο μέλος θέλει να είναι μαζί μας δεν έχει απέναντί του κάποιους που στέκονται στα όρια 
του Καταστατικού 100% και… – είμαστε θετικοί και αναγνωρίζουμε τις προθέσεις. Σαφέστατα όμως, κάποιοι δεν δείχνουν τις 
προθέσεις που θα έπρεπε να δείξουν, ώστε να είναι μέλη μας. Ελπίζουμε να τους αλλάξουμε…  
Λοιπόν, να κάνουμε την ψηφοφορία του ζητήματος του συν. Σπ. Παγώνη, για να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα. 
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Ακολουθεί ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης του ΔΣ για διαγραφή του μέλους Σπύρου Παγώνη, το αποτέλεσμα 
της οποίας είναι:    υπέρ της πρότασης διαγραφής 22 ψήφοι, κατά της πρότασης διαγραφής 0 ψήφοι, λευκά 1. 
 

Ηλ. Αδάμης: Επομένως, το συγκεκριμένο θέμα λήγει με τη διαγραφή του Σπ. Παγώνη από το GSC.  
Το επόμενο θέμα της ΗΔ είναι η ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα αιρετά όργανα της Ένωσης. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πάνω σε αυτό, το Καταστατικό λέει ότι κανονικά μέχρι την Εκλογοαπολογιστική ΓΣ θα πρέπει να έχουν κατατεθεί 
οι υποψηφιότητες. Εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες των συναδέλφων: Παν. Σαλαπάτα, 
Γ. Φρέντζου, Γ. Δασκαλοθανάση, Οδ. Παυλόπουλου -αυτοί για το ΔΣ- και η υποψηφιότητα του Αρ. Θέου για την Επιτροπή 
Οικονομικού Ελέγχου. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν συμπληρώνονται [οι θέσεις των οργάνων] – γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει 
πρόβλεψη στο Καταστατικό που λέει ότι «η ΓΣ δύναται να παρατείνει την ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων». Θα μπορούσαμε 
ίσως να αποφασίσουμε πρώτα την ημερομηνία των εκλογών, για να πούμε στη συνέχεια μέχρι πότε θα παραταθεί η υποβολή 
υποψηφιοτήτων. Το ΔΣ, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα γίνονται τα πράγματα, προτείνει ως ημερομηνία 
εκλογών την αμέσως επόμενη Κυριακή, στις 6 Ιουνίου 2021. Ούτως ή άλλως η εκλογή θα γίνει διαδικτυακά και θα σας έρθει το 
ψηφοδέλτιο – ευχή όλων και έκκληση όλων είναι… -θυμίζω ότι ΔΣ είναι πενταμελές και η ΕΟΕ είναι τριμελής. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πέντε και τρεις – κουκιά μετρημένα... Πάντα υπάρχει η ανάγκη για αναπληρωματικά μέλη και πάντα 
υπάρχει δουλειά να γίνει. Όσο δυνατόν περισσότεροι, παρακαλούμε να θέσετε τον εαυτό σας στην προσπάθεια της Ένωσής μας. 
 

Αλ. Γρίβας: Για να επαναλάβουμε τα ονόματα, είπες πως μέχρι στιγμής, για το ΔΣ έχουν υποβάλει οι Σαλαπάτας, Φρέντζος, 
Δασκαλοθανάσης και Παυλόπουλος και για την ΕΟΕ μόνο ο Θέος.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Προς το παρόν ναι, Αλέξη. Θυμίζω ότι και για το ΔΣ και για την ΕΟΕ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνον 
Τακτικά μέλη – στην Εφορευτική Επιτροπή, που επίσης πρέπει να εκλέξουμε [σήμερα], μπορούν να είναι είτε Τακτικά είτε Επίτιμα 
είτε Δόκιμα μέλη – Δόκιμα μέλη δεν έχουμε ακόμη, άρα Τακτικά και Επίτιμα. Το αναφέρω αυτό γιατί η υποψηφιότητα για μέλος 
Εφορευτικής Επιτροπής και η υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο όργανο είναι ασυμβίβαστες.  
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, έγινε η ανακοίνωση των μέχρι στιγμής υποψηφιοτήτων, αλλά δεν έχει κλείσει το συγκεκριμένο θέμα διότι δεν 
υπάρχουν οι απαιτούμενες υποψηφιότητες και προτείνω να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ΗΔ -τον καθορισμό της 
ημερομηνίας των αρχαιρεσιών- και μετά, όπως έχουμε δικαίωμα ως ΓΣ, να ορίσουμε μία καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση 
των υποψηφιοτήτων. Ήδη υπάρχει πρόταση από το ΔΣ για διεξαγωγή των εκλογών την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 – έχει κάποιος λόγο 
να μην γίνει δεκτή αυτή η πρόταση;  
 

Αλ. Γρίβας: Εγώ δεν έχω λόγο να μην γίνει δεκτή η πρόταση, αλλά επειδή διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές υποψηφιότητες, 
μου φαίνεται ότι η μία εβδομάδα είναι πιθανώς πολύ λίγη – μήπως θα έπρεπε να πάει στις δύο εβδομάδες; Δεν ξέρω, απλή σκέψη 
είναι, δεν κάνω καμία πρόταση… 
 

Ηλ. Αδάμης: Το ακούσαμε αυτό που λέει ο Αλέξης – θα έλεγα κι εγώ ότι, δεν βλέπω γιατί να μην δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο 
στο να γίνουν και κάποιες ζυμώσεις με μέλη που δεν είναι σήμερα εδώ. Ώστε να δούμε αν κάποιοι από τους συναδέλφους μας ήταν 
απλώς πολύ απασχολημένοι και δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν με το θέμα, παρόλα αυτά θέλουν να ασχοληθούν για τα επόμενα 
χρόνια με τη Διοίκηση της Ένωσης. 
 

Π. Μαντζανάς: Αυτό που αιτιολογεί την πρόταση του ΔΣ για σύντομες εκλογές, είναι ότι υπάρχουν πολλές δουλειές να γίνουν αμέσως 
μετά – και έρχεται καλοκαίρι. Πρέπει να πάνε στο Πρωτοδικείο,… υπάρχουν πολλά διαδικαστικά μέσα στο καλοκαίρι και τον 
Σεπτέμβριο έχουμε τη Δράμα και τον Νοέμβριο τη Θεσσαλονίκη – και κάτι πρέπει να ετοιμάσουμε για όλα αυτά. Θα πρέπει να πάμε 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα – και δεν νομίζω πως θα αλλάξει πραγματικά κάτι με στις ζυμώσεις, είτε είναι εφτά είτε δεκαπέντε 
μέρες… 
 

Γ. Φρέντζος: Αν θα ήταν [οι εκλογές] την επόμενη Κυριακή, σημαίνει ότι μέχρι την Παρασκευή το ΔΣ θα δέχεται τις υποψηφιότητες; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι θα μπορούσαμε, Γιώργο… 
 

Γ. Φρέντζος: … και το ανακοινώνετε το Σάββατο με ένα mail… Ο άλλος λόγος είναι ότι εγώ έχω κλείσει την πλατεία Συντάγματος για 
ομιλία την Παρασκευή το βράδυ, το ίδιο και ο Γ. Δασκαλοθανάσης. 
 

   … (γέλια) … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Σωστά. Αυτό πάλι, που το πας…; 
 

Γ. Φρέντζος: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ για τις ζυμώσεις που ακούστηκε, θεωρώ ότι και η σημερινή μας συνάντηση είναι 
μία διαδικασία ζύμωσης – δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολο είναι, αλλά εγώ θα ’θελα να μιλήσουμε λίγο, να πούμε πώς θέλουμε να 
βοηθήσουμε την Ένωση, τώρα που έχει βρει τον δρόμο της μέσα και από την προσπάθεια του τελευταίου ΔΣ -θα τα πω και μετά που 
θα κάνουν τον απολογισμό- και που καλό είναι να την σπρώξουμε να πάει παρακάτω. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν αν αγαπάμε 
τη δουλειά που κάνουμε, αν αγαπάμε αυτό που είμαστε, νομίζω ότι πρέπει να το βοηθήσουμε. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που 
υπάρχει για αυτούς που είναι στο εξωτερικό -υπάρχει μία δυσκολία στα τυπικά: αν είσαι Ταμίας πρέπει να πας στην τράπεζα, αν 
είσαι Πρόεδρος πρέπει να…-, αλλά πρέπει να έχετε συμμετοχή. Ακόμη και στα δύο νέα μέλη απευθύνομαι – ας το δουν, δεν είναι 
κακό, δεν απαιτεί τόση πολλή δουλειά… Άλλωστε, ως μέλη που είμαστε, η προσφορά πρέπει να έρχεται απ’ όλους – δεν είναι ανάγκη 
να είσαι ΔΣ ή ΕΟΕ για να βοηθήσεις… Επίσης, ήθελα να δώσω μία πάσα στον Γ. Αρβανίτη που είναι αυτός που είναι… – θα ’θελα να 
μας πει -ο ίδιος ξέρει τις δυσκολίες ή τις ευκολίες ή ό,τι άλλο έχει- και να το σκεφτεί. 
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Γ. Αρβανίτης: Θέλω να δηλώσω τώρα ότι για μέλος ΔΣ μπορώ να θέσω υποψηφιότητα. Πρόεδρος δεν μπορώ να είμαι, γιατί πρέπει 
να είμαι παρών – πρέπει να τρέχω στα Πρωτοδικεία, να υπογράφω, κλπ. Αλλά μέλος μπορώ να είμαι. 
 

Αρ. Θέος: Ούτως ή άλλως, τον Πρόεδρο τον εκλέγει το ΔΣ, οπότε δεν υπάρχει θέμα… 
 

Ηλ. Αδάμης: Καλωσορίζουμε λοιπόν και την υποψηφιότητα του Γ. Αρβανίτη ως μέλους ΔΣ για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν, την 
ακριβή ημερομηνία των οποίων θα αποφασίσουμε σε λίγο. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Γ. Φρέντζος, τα δύο νέα μέλη να το 
σκεφτούν… 
 

Γ. Καρβέλας: Προσωπικά θα ήθελα να είμαι παρατηρητής στην αρχή, ως προς τα πολύ κλειστά… Σε ό,τι άλλο θα μπορούσα να 
βοηθήσω, εννοείται πως θα ήθελα, αλλά θα ήθελα πρώτα να απολαύσω την εμπειρία σας πάνω στην Ένωση και μετά να πάρω τη 
σκυτάλη – αν του πρέπει… 
 

Χρ. Μουμούρη: Θα συμφωνήσω με τον Γ. Καρβέλα… 
 

Αρ. Θέος: Απλώς να πω κάτι: επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που τα δύο νέα μέλη μας είναι μαζί στην 
ίδια οθόνη και, από την αρχή του GSC όλο η σκέψη μας ήταν να είμαστε κάπου μαζί παρέα, εγώ συνάδελφοι σας προσκαλώ ανοιχτά 
να είσαστε ενεργοί. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο στο καινούργιο ΔΣ, τι μπορώ να κάνω κλπ. Για όλους μας ισχύει αυτό, αλλά καλώ εσάς 
που είσαστε καινούργιοι -θα το πω και στον Ευ. Διονυσόπουλο και τον Κ. Κουκουλιό- να δραστηριοποιηθείτε – υπάρχει κέρδος από 
αυτό, θα υπάρξει όφελος. Να έρθουν και καινούργιες ιδέες – γιατί εμείς μπορεί να έχουμε στομώσει πια. 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Δ. Θεοδωρόπουλου – εξουσιοδότηση προς τη συν. Χρ. Μουμούρη ] ... 
 

Ηλ. Αδάμης: Από τους υπόλοιπους παρόντες υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα; Και από το υπάρχον ΔΣ, δεν 
θα ήθελε κάποιος να ξαναθέσει υποψηφιότητα ώστε να συνεχιστεί αυτό το υπέροχο έργο που έχετε κάνει μέχρι στιγμής; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι αλήθεια ότι εγώ ακόμα προβληματίζομαι – δεν έχω απορρίψει εντελώς την ιδέα [της υποψηφιότητας], όμως 
το όνειρο στην πραγματικότητα είναι πως αυτό είναι μία σκυταλοδρομία. Με έναν τρόπο να το προχωρήσει κάποιος επόμενος – 
ισχύει αυτό που λέει ο Αργύρης περί στομώματος… 
 

Γ. Φρέντζος: … ευχαριστούμε Χρήστο για την υποψηφιότητά σου … 
 

   … (γέλια) … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Δεν είπα αυτό… Ωστόσο, δεσμεύομαι μέσα στην εβδομάδα να έχω αποσαφηνίσει τη θέση μου – δεν μπορώ να το 
πω αυτή τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε μέσα στην εβδομάδα θα έχω αποσαφηνίσει απολύτως τη θέση μου. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ο Π. Μαντζανάς; 
 

Π. Μαντζανάς: … 
 

Γ. Φρέντζος: Έχεις ξεκινήσει και πράγματα να κάνεις… 
 

Π. Μαντζανάς: Έχω ξεκινήσει πράγματα αλλά έπεσε πολύ τρέξιμο και ξέρεις… 
 

Ηλ. Αδάμης: Πάντως εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά -όπως είπε και ο Γ. Φρέντζος, θα το συζητήσουμε και αργότερα- έχετε 
κάνει πράγματα και θα μείνω μόνο στο ότι είναι καλό να υπάρξει μία -όπως είπε ο Χρ. Αλεξανδρής- σκυταλοδρομία, πράγμα που 
σημαίνει να υπάρχουν και κάποια μέλη που ήδη έχουν τρέξει τα πράγματα που τρέχουν, που τα ξέρουν πολύ καλά και σαφέστατα 
αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο επόμενο ΔΣ να βρει τον βηματισμό του πιο εύκολα και να συνεχίσει επάνω σε αυτό που πολύ ωραία 
έχετε στήσει μέχρι στιγμής και πολύ ωραία τρέχει. 
 

Χρ. Μουμούρη: Προσωπικά δεν θέλω να πω ότι δεν συμμετέχω ή ότι αρνούμαι να διευκολύνω, απλά θα ήθελα κι εγώ λίγο τον χρόνο 
μου ως νέο μέλος, να βρω τα βήματά μου και να δω πώς λειτουργεί η Ένωση, για να μπορέσω μελλοντικά να αναλάβω μία τέτοια 
ευθύνη – αλλά για την ώρα δεν νιώθω πολύ καλά να αναλάβω ευθύνη. 
 

Αρ. Θέος: Να πω και στους δύο [νέους] συναδέλφους ότι -για να ’μαστε ειλικρινείς- είναι εύλογο αυτό που λέτε, απλώς αυτό που 
είπα εγώ είναι ότι, αν μπορείτε, δραστηριοποιηθείτε – να είσαστε δίπλα και με δική σας πρωτοβουλία. Δηλαδή, λίγο παραπάνω από 
το μέσο μέλος, για να μαθαίνετε το τι γίνεται και το τι συμβαίνει και πώς πάνε τα πράγματα. 
Σε ό,τι αφορά εμένα, προφανώς θα είμαι εδώ για να συνδράμω και να παραδώσω στον επόμενο Γεν. Γραμματέα, να εξηγήσω -γιατί 
υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν- και θα είμαι διαθέσιμος για να γίνει η μετάβαση χωρίς κλυδωνισμούς και 
κενά. 
 

Αλ. Γρίβας: Εσύ δεν θα βάλεις υποψηφιότητα – αυτό μας λες; 
 

Ηλ. Αδάμης: Έχει βάλει υποψηφιότητα για την… 
 

Αρ. Θέος: …την ΕΟΕ, παραμένοντας κάπως ενεργός, αλλά με πολύ μικρότερο φόρτο εργασίας. Γιατί, έτσι όπως έχουν έρθει τα 
πράγματα, δεν είμαι και σε θέση να ανταποκριθώ. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ωραία, να προχωρήσουμε για την ημερομηνία [των εκλογών]; Υπάρχει μία πρόταση για τις 6 Ιουνίου 2021, τέθηκε μια 
δεύτερη να το πάμε μία εβδομάδα μετά, στις 13 Ιουνίου… 
 

Αρ. Θέος: Πιστεύω ότι στις 6 Ιουνίου πρέπει να είναι, για τους λόγους που εξήγησε ο Π. Μαντζανάς. Τα διαδικαστικά -δικαστήρια, 
τράπεζες, κλπ.- που το καλοκαίρι θα κλείσουν τα πάντα, θα εξαφανιστούν όλοι. 
 

Ηλ. Αδάμης: Αν πούμε 6 Ιουνίου και δώσουμε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων τα μεσάνυχτα στις 4 
Ιουνίου, θεωρούμε ότι είναι αρκετό διάστημα για να γίνουν οι ζυμώσεις και να έχουμε κάποιες παραπάνω υποψηφιότητες; 
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Χρ. Αλεξανδρής: Θα μπορούσαμε και ως το μεσημέρι στις 5 Ιουνίου – για να φτιαχτεί το ψηφοδέλτιο και να οργανωθεί η ψηφοφορία 
επαρκεί ο χρόνος, αρκεί μία ώρα, δεν είναι κάτι… 
 

Ηλ. Αδάμης: Ναι, απλώς αν σταλθεί ένα mail λίγες ώρες πριν αρχίσει η ψηφοφορία, κάποιοι να έχουν διαφορά ώρας, κάποιοι να 
είναι σε ένα γύρισμα μεγάλο, ίσως έχουμε μία απώλεια συμμετοχής για λόγους καθαρά πρακτικούς – κάποιοι δεν θα προλάβουν να 
δουν το mail, κάποιοι άλλοι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Να διευκρινίσουμε ότι η ψηφοφορία της Κυριακής -κυρίως για εσάς που μένετε στο εξωτερικό- θα διαρκέσει 
ολόκληρο το 24ωρο – συνεπώς, δεν νομίζω πως υπάρχει ζήτημα. 
 

Ηλ. Αδάμης: Μάλιστα. Οπότε, λέτε να το αφήσουμε ως έχει; – την πρόταση για τις 6 Ιουνίου; 
 

Γ. Φρέντζος: Αφού το έχει προτείνει το ΔΣ, που σίγουρα το έχει συζητήσει πολύ περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε, 
να τους ακούσουμε και να το δεχθούμε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συνάδελφοι, η μία εβδομάδα νωρίτερα κάνει διαφορά, πραγματικά σας το λέω – μέχρι να συγκροτηθεί το νέο ΔΣ 
και να τρέξει σε Εφορίες, τράπεζες, Πρωτοδικεία, κλπ., κάνει διαφορά. Οι πάντες υπολειτουργούν, χρειάζεται ραντεβού, είναι… 
 

Αρ. Θέος: Και να προσθέσω εγώ, μακάρι το καινούργιο ΔΣ να συγκροτηθεί και την επόμενη μέρα, αν γίνεται – δηλαδή, οι υποψήφιοι 
να έχουν στον νου τους… ιδανικά 7 Ιουνίου να κάνουν την πρώτη συνεδρίαση, να συγκροτηθούν σε Σώμα, να γίνουν τα διαδικαστικά 
και μετά, με τον χρόνο τους, αναλαμβάνουν επί της ουσίας. Αλλά τα διαδικαστικά να γίνουν την άλλη μέρα… 
 

Γ. Φρέντζος: Ο Ταμίας να μην αλλάξει συνάδελφοι! 
 

   … (γέλια) … 
 

Αρ. Θέος: Δεν μας γλυτώνει και πολλά γιατί είναι και ο Πρόεδρος που υπογράφει σε εμάς. 
 

Γ. Φρέντζος: Ναι, εντάξει – αλλά ο Ταμίας… 
 

Ηλ. Αδάμης: Οπότε… 
 

Αρ. Θέος: Οπότε, όλοι ψηφίζουμε Οδυσσέα και ό,τι άλλο θέλετε… 
 

   … (γέλια) … 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Και εγώ έχω κουραστεί συνάδελφοι, μην νομίζετε… Είναι λίγο λάντζα το ταμείο. 
 

Ηλ. Αδάμης: Είναι, έχεις δίκιο Οδυσσέα – αλλά, μέχρι στιγμής, μια χαρά να πηγαίνεις, σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ξέρουμε 
που να σε βρούμε αν κάποια στιγμή σε χάσουμε… 
 

   … (γέλια) … 
 

Ηλ. Αδάμης: … οπότε, για να σχηματίσουμε την πλήρη πρόταση του ΔΣ: η Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 προτείνεται ως ημέρα των εκλογών 
-με διάρκεια 24 ωρών- και ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιότητας προτείνεται το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, μέχρι 
τις 21:00. 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Π. Σαλαπάτα – εξουσιοδότηση προς τη συν. Π. Μαντζανά ] ... 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης του ΔΣ, το αποτέλεσμα της οποίας είναι: 
υπέρ της πρότασης 23 ψήφοι, κατά της πρότασης 0 ψήφοι, λευκά 0. 
 

Ηλ. Αδάμης: Συνεπώς, ομόφωνα υπερψηφίζεται η πρόταση του ΔΣ. 
Το επόμενο θέμα είναι η -σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού- εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για να 
διενεργήσει τις εκλογές. Οπότε θα πρέπει να κατατεθούν υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εδώ είναι που θα βάλουμε τους νέους… Κοιτάξτε, εάν οι εκλογές ήταν δια ζώσης, ο ρόλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής θα ήταν να βρίσκεται δίπλα στην κάλπη, να δίνει το ψηφοδέλτιο, να ελέγχει ότι όλα είναι εντάξει, μετά να κάνει την 
καταμέτρηση, κλπ. – εφόσον όμως είναι διαδικτυακές, όλο αυτό γίνεται αυτόματα. Άρα, το μόνο που χρειάζεται είναι στο τέλος να 
συνταχθεί ένα «Πρωτόκολλο Αρχαιρεσιών» -υπάρχει έτοιμη φόρμα γι’ αυτό- που να έχει τρεις υπογραφές. Επί της ουσίας δηλαδή, 
χρειαζόμαστε τρεις υπογραφές και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν θα ασχοληθούν σχεδόν με τίποτε περισσότερο από αυτό. 
 

Ηλ. Αδάμης: Βλέπω τον συν. Θ. Μιχόπουλο ότι σήκωσε το χέρι του για δηλώσει πως θα συνδράμει… 
 

Θ. Μιχόπουλος: Με μεγάλη μου χαρά και τιμή… 
 

Ηλ. Αδάμης: … ο συν. Φ. Μήτσης εκδήλωσε ενδιαφέρον επίσης… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία, μας λείπει ο τρίτος… – που δεν θα είναι υποψήφιος για κανένα άλλο όργανο της Ένωσης, υπενθυμίζω.  
Ελάτε οι νέοι… μπείτε ένας από τους δύο, παρακαλώ, στην Εφορευτική Επιτροπή. 
 

Χρ. Μουμούρη: Ο Γιώργος ήθελε… 
 

Γ. Καρβέλας: Η Χριστίνα ήθελε πραγματικά, μου το έλεγε τώρα… 
 

   … (γέλια) … 
 

Ηλ. Αδάμης: Λοιπόν, κοιτάξτε συνάδελφοι… Επειδή το ζήτημα που βάλατε, ότι δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία υποψηφιότητας 
μέχρι να βρείτε τον βηματισμό είναι αποδεκτό, όμως τώρα… 
 

Χρ. Μουμούρη: Ηλία…, δεν μας ψήνεις… 
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   … (γέλια) … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πέρα από τα αστεία τώρα, βοηθήστε λίγο την κατάσταση, γιατί… 
 

Χρ. Μουμούρη: Χρήστο, πολύ ξεκάθαρα θα πω για τον εαυτό μου ότι δεν είμαι έτοιμη να αναλάβω οτιδήποτε, θέλω τον χρόνο μου, 
να προσαρμοστώ… Συγνώμη που το λέω -μπορεί να φαίνομαι περίεργη- θέλω τον χρόνο μου και θα τον πάρω για να προσαρμοστώ 
στην οποιαδήποτε αρμοδιότητα που έχει να κάνει με την Ένωση. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η αρμοδιότητα που σου λέω -αυτή της Εφορευτικής Επιτροπής- ξεκινάει και λήγει την ημέρα των εκλογών – δεν 
έχει κάτι άλλο, τελεία. Να μπει η υπογραφή στο πρακτικό των αρχαιρεσιών που είναι έτοιμο – χρειάζεται μόνο μία υπογραφή ενός 
Τακτικού μέλους. 
 

Χρ. Μουμούρη: Παρ’ όλα αυτά, επειδή εγώ και ο Γ. Καρβέλας είμαστε δύο νέα μέλη… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ε, τότε εγώ θα προτείνω τον Αλ. Γρίβα, αφού [στην Εφορευτική Επιτροπή] μπορεί να είναι και Επίτιμο μέλος. 
 

Αλ. Γρίβας: Εντάξει, καμία αντίρρηση… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ Αλέξη. 
Επομένως, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κατά σειρά εκλογής, είναι οι συν. Θ. Μιχόπουλος, Φ. Μήτσης και Αλ. Γρίβας. 
 

Ηλ. Αδάμης: Το επόμενο θέμα της σημερινής ΓΣ είναι ο διοικητικός απολογισμός. Το ΔΣ ας κάνει τον απολογισμό του… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το απερχόμενο ΔΣ ξεκίνησε τη θητεία του τον Απρίλιο 2019, που είχαμε την τιμή να έχουμε Πρόεδρο τον Γ. 
Αρβανίτη, για ένα χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών – ο Πρόεδρος στη συνέχεια αντιμετώπισε ένα θέμα σε σχέση με τη θέση που 
κατέχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και έπρεπε να αποχωρήσει, μάλιστα όχι μόνο από την προεδρεία αλλά και 
από μέλος ΔΣ. Τότε, έγινε ανασυγκρότηση Σώματος του ΔΣ και την προεδρεία ανέλαβα εγώ, ενώ η κενή θέση αναπληρώθηκε από τη 
συν. Ολ. Μυτιληναίου.  
Το ΔΣ κατά την τελευταία του θητεία έκανε μία απόπειρα προς αυτό που λέγεται «εξωστρέφεια» – ακολουθώντας την πρόταση του 
Γ. Αρβανίτη να συμμετέχουμε στο ΦΚΘ του Νοεμβρίου 2019, κάναμε την επαφή, φτιάξαμε περίπτερο στο Φεστιβάλ, οργανώσαμε 
ένα masterclass με γυρίσματα/παρουσίαση της Sony Venice -διότι η Sony ήταν χορηγός μας- με τη βοήθεια του συν. Κ. Γκίκα και 
coloring από τον Γρηγόρη Αρβανίτη, όλα με την παρουσία κοινού. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό, όπως μεγάλη επιτυχία είχε και 
το δεύτερο που οργανώσαμε, το Q&A με τους ΔΦ των ταινιών που συμμετείχαν στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ – 
εγώ δεν ήμουν παρών, αλλά έμαθα ότι έγινε χαμός και εκεί. Αυτές οι δράσεις είχαν θετικό αποτέλεσμα και αρνητικό αποτέλεσμα: 
το θετικό ήταν ότι οι χορηγοί μας χάρηκαν, κάναμε αισθητή την παρουσία μας ως GSC, μοιράσαμε μπλούζες και καπέλα που έγιναν 
ανάρπαστα -το μισό φεστιβάλ φορούσε καθημερινά τα δικά μας είδη- και τέλος, ακολούθησε μία πρόταση, στην οποία θα αναφερθώ 
αμέσως μετά.  
 

Π. Μαντζανάς: Να προσθέσω ότι στα θετικά εγώ βάζω επίσης ότι εκείνη την περίοδο, ο κόσμος που ασχολείται με το σινεμά -δηλαδή, 
δημοσιογράφοι, κριτικοί κινηματογράφου, κ.ά.- ανακάλυψαν τι δουλειά κάνουμε. Και κυριολεκτώ – δεν είχαν ιδέα τι κάνουμε. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Το αρνητικό όμως τώρα, ήταν ότι όταν συναντηθήκαμε μετά τη λήξη του Φεστιβάλ και με βάση τα επιτυχή 
αποτελέσματα -σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της ίδιας της Διοίκησης του ΦΚΘ-, μας είπαν «ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά του 
χρόνου δεν θα είσαστε…». Αυτό μας άφησε λίγο άφωνους και στην ερώτησή μας «γιατί δεν θα είμαστε του χρόνου;» μας απάντησαν 
ότι «ήταν τόσο επιτυχημένη η παρουσία σας, που πλάκωσαν οι πάντες και ζητάνε περίπτερα». Και η απόφαση της Διοίκησης του 
Φεστιβάλ -και για να είμαι ακριβής, δεν εννοώ τον Πρόεδρο Γ. Αρβανίτη, αλλά τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Ορ. Ανδρεαδάκη, με τον 
οποίο έγινε η αυτή η συνάντηση- ήταν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει ό,τι γινόταν παλιά στο Φεστιβάλ, δηλαδή τους 
διάφορους με περίπτερα που δεν είχαν να προσφέρουν προϊόν. Τους εξηγήσαμε ότι εμείς έχουμε προϊόν και μπορούμε να κάνουμε 
πράγματα και τελικά η συμβιβαστική πρόταση ήταν να ετοιμάσουμε μία σειρά σεμιναρίων σε μηνιαία βάση που θα γίνονταν ως 
παράλληλο ετήσιο πρόγραμμα, όχι ενταγμένο στις κυρίως δράσεις του Φεστιβάλ, αλλά πριν από αυτές. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε 
μία σειρά -τρία, τέσσερα, πέντε ή όσα περισσότερα γινόταν- σεμιναρίων στη Θεσσαλονίκη, με έναρξη την Άνοιξη 2020. Την Άνοιξη 
2020 όμως, θυμάστε όλοι που ήμασταν: κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας [λόγω covid-19], με αποτέλεσμα αυτό να μην έχει τον χρόνο 
και τον τρόπο να διοργανωθεί διαδικτυακά – ήταν εντελώς αδύνατον. Συνεπώς, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση, 
παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι η πρόταση μπορεί να επανενεργοποιηθεί, να κάνουμε και πάλι αισθητή την παρουσία μας εκεί -εννοώ 
κυρίως στον φοιτητόκοσμο του ΑΠΘ-, στην τοπική κινηματογραφική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και να επαναδραστηριοποιήσουμε 
τους χορηγούς μας, με τους οποίους είχαμε προχωρήσει σε συζητήσεις και είχαμε σχεδόν κλείσει ακόμα και το πώς θα μεταφερθεί 
ο απαιτούμενος εξοπλισμός – ήταν ώριμες αυτές οι συζητήσεις όταν μας πρόλαβε ο κορονοϊός. Η ιστορία της καραντίνας μας έχει 
κοστίσει πάρα πολύ – η ιστορία του Covid-19 έχει κοστίσει στο GSC πάρα πολύ. Έχει βέβαια και έναν απόηχο θετικό ως προς το 
οικονομικό σκέλος που θα αναφερθεί πιο κάτω...  
Το 2020 έκλεισε αφετέρου με το Βραβείο GSC -με έναν τρόπο που ξένισε κάποιους… Αναφορικά με το Βραβείο, το ΔΣ εξακολούθησε 
να δοκιμάζει τρόπους ψήφισης που θα είναι αδιάβλητοι, αντικειμενικοί και θα δίνουν αποτελέσματα – και η αλήθεια είναι ότι την 
προηγούμενη φορά τα πράγματα δεν πήγαν όπως ελπίζαμε [να πάνε]. Ξεκινήσαμε με την ιδέα να βάλουμε δύο [αντί για μία] ψήφους 
για κάθε μέλος, με το εξής απλό σκεπτικό: ότι ακόμα και αν κάποιος έχει υποβάλει μία ταινία, θα ψηφίσει μεν τον εαυτό του, αλλά 
η δεύτερη ψήφος του θα πάει στην ταινία που πραγματικά του αρέσει. Είχαμε τελικά μία μεγάλη ατυχία: προέκυψε μία ψηφοφορία 
με τριπλή ισοψηφία, επαναλάβαμε την ψηφοφορία μεταξύ των τριών ταινιών και το αποτέλεσμα ήταν και πάλι τριπλή ισοψηφία – 
δεν έχει ξαναγίνει. Το ΔΣ λοιπόν, επειδή έπρεπε κάποια στιγμή να ανακοινώσει το Βραβείο και μάλιστα πριν το βραβείο της ΕΑΚ, 
αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη και να απονείμει το Βραβείο GSC εκείνης της χρονιάς. Ακούσαμε κριτική, ακούσαμε γκρίνια, 
είχαμε αντιδράσεις – αλλά εγώ εξακολουθώ να το υπερασπίζομαι και να θεωρώ ότι δεν ήταν λάθος: τα ΔΣ βρίσκονται εκεί για να 
μπορούν να δώσουν λύσεις, την ώρα που πρέπει να δώσουν λύσεις και να προχωρούν παρακάτω. 
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Το 2020 -και πάω στα της IMAGO τώρα- είχαμε επίσης την ατυχία να ξεκινήσει το IAGA -θυμίζω πως είναι η τριήμερη ετήσια 
συνέλευση των Ενώσεων Κινηματογραφιστών- στις Βρυξέλλες, όπου είχαμε αντιπροσώπευση, αλλά λόγω του ότι ήταν στην έναρξη 
της πανδημίας, ξεκίνησε την πρώτη ημέρα και την επόμενη διακόπηκε άρον-άρον – ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται. 
Εκπροσωπηθήκαμε εκεί με τον συν. Αρ. Θέο, που μπορεί να συμπληρώσει αργότερα τις πληροφορίες για την IMAGO. Εγώ να πω 
απλώς ότι η IMAGO είναι μία πονεμένη ιστορία αυτή τη στιγμή, δυστυχώς γίνεται μεγάλο μακελειό και είναι σε εξέλιξη μία πολύ 
προβληματική κατάσταση. 
 

Π. Μαντζανάς: Να συμπληρώσω ότι ήταν έτοιμη και η βράβευση για το 2020 – απλώς δεν την υλοποιήσαμε. Ήταν ήδη οργανωμένη, 
υπήρχε ο χώρος, υπήρχε χορηγός, είχε προσκληθεί ο Τύπος, ήταν τα πάντα έτοιμα… Και ήταν έτοιμα πριν την καραντίνα για τον 
κορονοϊό, αλλά εμείς πήραμε [μόνοι μας] την απόφαση να μην την κάνουμε – και αμέσως μετά μας έκλεισαν… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η επόμενη χρονιά -εννοώ, αυτή που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο- αντιλαμβάνεστε ότι ήταν επίσης μία 
πολύ δύσκολη χρονιά. Τον Νοέμβριο το ΦΚΘ αποφάσισε να κάνει αποκλειστικά διαδικτυακό φεστιβάλ και το μόνο που καταφέραμε 
να κάνουμε -το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου λίγο-, ήταν να συμμετέχουμε -και αυτό, μετά από ζυμώσεις και ως αποτέλεσμα της 
καλής συνεργασίας που είχαμε την προηγούμενη χρονιά- στο πρόγραμμα Meet the Future: ήταν μία διοργάνωση, στην οποία για 
πρώτη φορά το Φεστιβάλ παρουσίασε νέους ΔΦ -οκτώ νέους συναδέλφους μας-, που με την ευγενική υποστήριξη [των χορηγών 
μας] και υπό την επίβλεψη του συν. Δ. Ευθυμιόπουλου, έκανα οκτώ μονόλεπτες ταινίες. Και πάλι λοιπόν είχαμε μία παρουσία, αφού 
το όλον ήταν υπό την αιγίδα του GSC, με χορηγίες (Canon, ARRI, Authorwave) που είχε εξασφαλίσει το GSC και μόνο. Εμείς θεωρούμε 
ως μεγάλη επιτυχία ότι για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρουσίασε οκτώ νέους ΔΦ – ότι ξαφνικά δηλαδή, τα φώτα 
έπεσαν επάνω στη διεύθυνση φωτογραφίας και όχι, όπως συνηθίζεται, πάνω σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, κ.ά., γεγονός που αλήθεια 
μας ικανοποίησε ιδιαιτέρως. 
Αυτή που ήταν πολύ μεγάλη δουλειά μέσα στο 2021 -που ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώθηκε το 2021- ήταν η αλλαγή Καταστατικού. 
Η Επιτροπή που αποτελείτο από τον Π. Μαντζανά, τον Γ. Φρέντζο, εμένα και τη νομικό Λίλα Σεϊτανίδου κάναμε πολλές -ούτε που 
μπορώ να θυμηθώ πόσες- συναντήσεις, πρώτα οι τρεις μας για να σχηματιστεί το περιεχόμενο και μετά με τη νομικό για να 
επικυρωθεί και νομικά αυτό το περιεχόμενο. Στη συνέχεια οργανώθηκε η ΓΣ… – και θέλω για πολλοστή φορά να ευχαριστήσω όσους 
παρέστησαν σε εκείνη τη ΓΣ, όσους έστειλαν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης, την εξαίρετη προεδρεία του συν. Σ. Αποστολόπουλου, 
τις πολύ γόνιμες προτάσεις και τη θετική στάση του συν. Γ. Δασκαλοθανάση, τους συναδέλφους από το εξωτερικό -Γ. Αρβανίτη, Ηλ. 
Αδάμη, Γ. Γιαννέλη και J. Chressanthis που έστειλε επιστολή-, τους ευχαριστώ όλους θερμά γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα 
γινόταν τίποτε απ’ όλα αυτά. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ότι έχουμε πια ένα νέο Καταστατικό, του οποίου όλα τα άρθρα, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, ψηφίστηκαν ομόφωνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα λόγια που ακούστηκαν ήταν πολύ καλά, τόσο για 
την ομοφωνία, όσο και για την οργάνωση, την εκτέλεση και όλα τ’ άλλα – ειλικρινά, ευχαριστώ από καρδιάς τους πάντες γι’ αυτό. 
Ένα από τα τελευταία που θέλω να πω, είναι για το Βραβείο GSC 2021: απ’ ότι είδατε δοκιμάσαμε μία διαφορετική συνταγή, η οποία 
θα πρέπει να κριθεί ως αρκετά επιτυχημένη. Στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε ήταν να καταργήσουμε τη μία ή τις δύο ψήφους 
και όλες οι ταινίες να κατατάσσονται σε μία σειρά [προτίμησης] – χωρίς να επιδιώκουμε να είναι μόνο αυτό το σκεπτικό, με αυτόν 
τον τρόπο «υποχρεώσαμε» τα μέλη να δουν όλες τις ταινίες, αφού έπρεπε να τις κατατάξουν όλες σε μία σειρά. Έτσι, βγήκε ένα 
ξεκάθαρο αποτέλεσμα -με το νέο μας μέλος Γ. Καρβέλα ως νικητή- και δεν σκοντάψαμε αυτή τη φορά. 
Κλείνοντας το απολογισμό του έτους, θα πω πως βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες δράσεις, κάποιες από τις οποίες φαίνονται και 
κάποιες άλλες όχι. Μία δράση που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά -λείπουν μερικές τεχνικές λεπτομέρειες- είναι 
ότι αλλάζουμε ιστοσελίδα: όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες – την ανανεώνουμε 
λοιπόν, την κάνουμε πολύ πιο γρήγορη, πιο διαδραστική και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Επίσης, 
είναι σε εξέλιξη η νομική κατοχύρωση του [ακρωνυμίου] «GSC» – δηλαδή, ότι οι μόνοι που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν θα 
είναι αυτοί που αποφασίζει η Ένωση. Ψάχνουμε τη διαδικασία, είναι εφικτή, έχει ένα κόστος και προχωράμε τις ενέργειες. Επιπλέον, 
ένα πολύ μεγάλο κέρδος κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ήταν η αύξηση των χορηγών. Οι χορηγοί μας, παραδόξως -και τους 
ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για την υποστήριξή τους- αφενός αυξήθηκαν και αφετέρου, παρά την υποτονική δράση και την 
παρένθεση που έχει γίνει λόγω κορονοϊού, όχι μόνο δεν μας εγκατέλειψαν, αλλά κάποιοι αναβάθμισαν τη θέση τους οικονομικά –
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δείχνει πως το GSC έχει πλέον θεμέλια, τέτοια που ενδιαφέρουν και τους χορηγούς. Και 
αναφέρομαι συχνά στους χορηγούς γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, μία Ένωση σαν τη δική μας προφανώς εξαρτάται αφενός από τα 
μέλη της -τη δράση, την παρουσία τους, κλπ.-, αφετέρου όμως πρέπει να έχει οικονομικούς πόρους – κατά κάποιον τρόπο, αυτό 
είναι το δίπολο της ύπαρξής μας: το πόσοι, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, αλλά και το πως στηριζόμαστε οικονομικά. Βρισκόμαστε  
λοιπόν στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση -θα ανακοινωθεί και στον οικονομικό απολογισμό-, η παρούσα διοίκηση να παραδίδει 
ταμείο της τάξης των 12500€ ενεργητικό περίπου – ένα αρκετά μεγάλο ποσό, συγκριτικά με αυτό που παραλάβαμε αλλά και με ό,τι 
έχει δει το GSC μέχρι σήμερα. Βεβαίως, σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι δεν έγιναν πολλές δράσεις λόγω κορονοϊού – δεν είχαμε 
έξοδα δηλαδή, παρά μόνο τα τρέχοντα: τη συνδρομή στην IMAGO και το Vimeo, το site που αναφέρθηκε, τα βραβεία, κλπ. Παρ’ όλα 
αυτά, χωρίς να χρωστάμε κάπου αυτή τη στιγμή, έχουμε στο ταμείο αυτό το ποσό – αυτό μας οδήγησε στην απόφαση -και παρακαλώ 
δεν θα ήθελα να παρεξηγηθεί αυτό, γιατί δεν είναι μία προεκλογική απόφαση- της μείωσης των συνδρομών για τα μέλη: από 75€, 
η ετήσια συνδρομή κατέβηκε στα 40€ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από ’δώ και πέρα η καταβολή της ετήσιας συνδρομής δεν θα 
αποτελεί άλλοθι για τη μη παρουσία κάποιων. Και ξέρετε καλά ότι σε ετήσια βάση καταβάλλουμε στην IMAGO 35€ για κάθε μέλος 
μας – επομένως, τα 40€ είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πάμε. Επίσης, προσβλέπουμε σε αύξηση εσόδων, και λόγω του ότι το 
νέο Καταστατικό προβλέπει περισσότερες ομάδες μελών -Δόκιμα και Συνεργαζόμενα μέλη-, για τις οποίες έχουν αποφασιστεί μικρές 
συνδρομές μεν, υπαρκτές δε – θεωρούμε δηλαδή ότι αυτά [τα νέα μέλη] να δώσουν μία οικονομική ανάσα και μία προοπτική να 
μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα και μεγαλύτερα ανοίγματα στο μέλλον. 
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Τέλος -και κλείνω με αυτό-, το GSC και οι χορηγοί μας εξακολουθούμε να βοηθάμε τον συν. Άγγελο Βισκαδουράκη, όποτε μας έχει 
ανάγκη. Η κατάσταση που βρίσκεται ο Άγγελος δεν διαφέρει απ’ αυτήν που ήταν: εξακολουθεί να κάνει φυσιοθεραπείες γιατί εμείς 
τις πληρώνουμε -εννοώ ότι έχουμε εξασφαλίσει χορηγία γι’ αυτό, από την An-Mar-, τις επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν πάλι εμείς 
τις καλύπτουμε, δυστυχώς δεν έχουμε εξόδους για να του πληρώνουμε και το ταξί όπως κάναμε παλιά, αλλά θα ξαναγίνει κι αυτό – 
γενικώς, έχουμε σταθεί στον Άγγελο όσο περισσότερο μπορούμε. Συνάδελφοι, ο Άγγελος είναι μία περίπτωση που το GSC περίπου 
τον έχει παντρευτεί -και καλώς τον έχει παντρευτεί- και μένει στο επόμενο ΔΣ να αποφασίσει τη μορφή βοήθειας που θα μπορέσει 
να του προσφέρει. 
Εδώ εγώ ολοκλήρωσα και θα ήθελα μόνο ο συν. Αρ. Θέος να κάνει μία σύντομη ενημέρωση για τα θέματα της IMAGO, γιατί τα 
θεωρούμε αρκετά κρίσιμα… 
 

Π. Μαντζανάς: Πριν από αυτό να θυμίσω κάτι που ξεχάστηκε – πως λεγόταν, «για τον Βασίλη»…; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, σωστά. Ήταν η συμμετοχή μας -στις αρχές της θητεία, το 2019- σε μία δράση του Make-A-Wish Ελλάδος για 
ένα παιδί που ασθενεί: οργανώσαμε ένα γύρισμα, μόνο εμείς στην πραγματικότητα -και εννοώ, ως προς την εικόνα- με εξοπλισμούς 
από χορηγίες, που συμμετείχαμε εγώ, ο Γ. Φρέντζος, ο Γ. Αργυροηλιόπουλος, ο Φ. Μήτσης και τραβήξαμε μία σκηνή από τον Άρχοντα 
των δαχτυλιδιών -υπάρχει στο site μας και μπορείτε να τη δείτε-, έγινε και η προβολή στην Ταινιοθήκη με μεγάλη συγκίνηση… Η 
ευχή αυτού του παιδιού ήταν να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει σε μία σκηνή από τον Άρχοντα των δαχτυλιδιών και με 
μεγάλη χαρά συνδράμαμε σε αυτό, μας ευχαρίστησαν, κλπ. – το θεωρήσαμε καθήκον μας να το κάνουμε, πέρα από κάθε αμφιβολία. 
 

Π. Μαντζανάς: Και αν μου επιτρέπονται δύο λεπτά, να πω ότι αυτή η εξωστρέφεια είναι κάτι που ενδιαφέρει και εμάς, ενδιαφέρει 
και τους χορηγούς, ενδιαφέρει και τον κόσμο. Ουσιαστικά, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε επικοινωνία με 
τους χορηγούς, να προτείνουμε ένα πακέτο και το μέσο -που ήταν το ΦΚΘ- για να προβληθούν αυτοί, να προβληθούμε εμείς, να 
προβληθούν και τα προϊόντα τους και το Φεστιβάλ να έχει ένα περιεχόμενο  – και το Φεστιβάλ χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είχε τεράστια 
ανταπόκριση. Και ναι μεν δεν μας ήθελαν με περίπτερο, αλλά όταν τους είπαμε ότι θα κάνουμε γύρισμα με εξοπλισμό, με χορηγούς 
και πως θα το κάνουμε πλατό μέσα στο φεστιβάλ και ενδεχομένως να μπορούμε να φέρουμε και κάποιον ΔΦ από το εξωτερικό, 
ήταν πολύ θετικοί και το ήθελαν – απλά δεν έγινε γιατί το Φεστιβάλ έγινε τελικά διαδικτυακά. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα 
θέλουν και στο μέλλον – και είναι κάτι που κάνει καλό και σε μας και στους ΔΦ γενικά και στους χορηγούς μας και σε όλους. 
  

Χρ. Αλεξανδρής: Έχει ήδη καλλιεργηθεί μια σχέση εννοεί ο Παντελής και αυτή η σχέση ελπίζουμε ότι θα ενδυναμωθεί στο μέλλον – 
δηλαδή, είναι και λίγο στο χέρι μας να το κάνουμε αυτό… Αργύρη, θέλεις να πεις κι εσύ κάτι [για την IMAGO]; 
 

Αρ. Θέος: Θα πάρει λίγο χρόνο όμως, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά… Τον Φεβρουάριο 2020 ήταν το προγραμματισμένο IAGA στις 
Βρυξέλλες – εκεί, θα γίνονταν οι βραβεύσεις της IMAGO, μία έκθεση, θα στήνονταν περίπτερα, κλπ., δηλαδή ήταν μία μεγάλη 
διαδικασία και γι’ αυτό -επειδή υπήρχαν δεσμεύσεις- οι διοργανωτές φοβήθηκαν να το αναβάλλουν. Φτάσαμε λοιπόν και μέσα σε 
δύο ώρες ένας-ένας έπρεπε να κανονίσει να φύγει γιατί έκλειναν τα αεροδρόμια και ξεκινούσε το ευρωπαϊκό lock-down. Το IAGA 
είχε ως καταρχήν στόχο να εκλέξει Πρόεδρο [της IMAGO] διότι ο τότε Πρόεδρος -ο [Νορβηγός] Πολ-Ρενέ Ρόεσταντ- είχε κάνει ήδη 
δύο θητείες και δεν ήθελε άλλο. Υπήρχαν λοιπόν τρεις υποψηφιότητες: μία του Πορτογάλου Τόνι Κόστα που ήταν η λιγότερο ισχυρή 
και αποσύρθηκε το πρωί πριν την ψηφοφορία και μία του Βέλγου Λουί-Φιλίπ Καπέλ, που ήταν ΓΓ της IMAGO για περισσότερα από 
δέκα χρόνια και θεωρούσε πως ήρθε η σειρά του να γίνει Πρόεδρος – από την άλλη υπήρχε μία τάση -ενόψει και της διεθνοποίησης 
της IMAGO που είχε αποφασιστεί δύο χρόνια πριν- να γίνει Πρόεδρος της IMAGO ο απερχόμενος Πρόεδρος του ASC, ο Κέις βαν 
Όστρουμ. Αυτός -επικαλούμενος πρόβλημα με τα αεροπορικά ταξίδια- δεν ήρθε [στις Βρυξέλλες], ο Τόνι Κόστα αποσύρθηκε και ο 
Λουί-Φιλίπ Καπέλ περίμενε ότι θα είναι ο μόνος [παρών υποψήφιος στο IAGA] – τελικά όμως αποφασίστηκε να μην γίνει η 
ψηφοφορία. Έτσι, η IMAGO έμενε χωρίς Πρόεδρο και παρακλήθηκε ο Πολ-Ρενέ Ρόεσταντ να παραμείνει προσωρινά, πράγμα που 
δέχθηκε – αλλά λίγο καιρό μετά το αναίρεσε και παραιτήθηκε. Το IAGA τέλειωσε χωρίς να ολοκληρωθεί ο οικονομικός απολογισμός 
και με μεγάλες εντάσεις, με μέλη ΔΣ να κλαίνε και γενικώς ένα πολύ άσχημο κλίμα. Συμφωνήθηκε να επαναληφθεί το καλοκαίρι, 
αλλά μεσολάβησαν πολλά θέματα στο μεταξύ: εξαιτίας αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, η οποία τελικά δεν έγινε και οι χορηγοί δεν 
πλήρωσαν, η IMAGO βρέθηκε με πολλά χρέη και κάποιοι κατηγόρησαν τον Λουί-Φιλίπ Καπέλ γι’ αυτό. Έτσι, δημιουργήθηκε μία 
πόλωση μεταξύ της πλευράς του Λουί-Φιλίπ Καπέλ και της απέναντι πλευράς – και κάπου εκεί παραιτείται οριστικά ο Πολ-Ρενέ 
Ρόεσταντ και ξεκινούν οι διαδικασίες της εκλογής. Ο Λουί-Φιλίπ Καπέλ όντας παρεξηγημένος απέσυρε την υποψηφιότητά του και 
μόνος υποψήφιος έμεινε ο Κέις βαν Όστρουμ. Και ενώ θα μπορούσε να γίνει ψηφοφορία κανονικά, δυστυχώς έγινε πολύ κακή 
διαχείριση από την Εφορευτική Επιτροπή – η δε Εφορευτική Επιτροπή της IMAGO έχει την πρωτοτυπία ότι ορίστηκε στο IAGA των 
Δελφών και έκτοτε δεν έχει αλλάξει ποτέ(!) και συχνά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και λειτουργεί με αυθαίρετο τρόπο. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν ειδική πλατφόρμα διεξαγωγής εκλογών, αλλά με mail που έστελναν στις Ενώσεις, δεν 
υπήρχε καν ρητό ψηφοδέλτιο, έπρεπε να δηλώσουμε σε κείμενο αν εγκρίναμε ή όχι την υποψηφιότητα του Κέις βαν Όστρουμ και 
γενικώς ένα περίεργο πράγμα. Μετά από μεγάλη διαβούλευση που πήραμε και εμείς μέρος, εξελέγη τελικά ο Κέις βαν Όστρουμ, ο 
οποίος ανέλαβε τον Ιούλιο 2020. Εγώ από την 1η Αυγούστου 2020 έγινα Πρόεδρος της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων της 
IMAGO -και έτσι απέκτησα πιο άμεση σχέση με τα διοικητικά- και συμμετείχα σε μία διαβούλευση με τους Αμερικανούς του ASC 
που είχε ως στόχο να πειστούν να γίνουν μέλη της IMAGO. Στη δύσκολη εκείνη διαβούλευση η IMAGO πρόβαλε τις δικές της αρχές 
-της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, κλπ.- και η ASC πρόβαλε την ανησυχία της ότι ως μέλη της IMAGO θα αναγκάζονταν να 
κάνουν δωρεάν σεμινάρια και θα έχαναν έσοδα – τέλος πάντων, πείστηκαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και έτσι έγιναν μέλη. 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Γ. Γιαννέλη – εξουσιοδότηση στον Ηλ. Αδάμη ] … 
 

Αρ. Θέος: Ο Κέις βαν Όστρουμ θέλησε να κάνει μία μείζονα τροποποίηση Καταστατικού -η οποία ήταν υποχρεωτική αφού η IMAGO 
είχε γίνει διεθνής- με πολύ μεγαλύτερο ΔΣ, με δύο Αντιπροέδρους, χωρίς ΓΓ, κ.ά. Έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις και υπήρξαν 
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διαφωνίες -ειδικά των Πορτογάλων και των Γερμανών- που εκφράστηκαν πολύ πιο επιθετικά από το επιτρεπτό και στο τέλος 
οδήγησαν σε μεγάλη ανακατωσούρα. Επίσης, μεσολάβησε το -πολύ κακό για την IMAGO- ότι ο Κέις βαν Όστρουμ ανέλαβε μη 
εκτελεστικός Πρόεδρος της Cooke Optics -ενώ ήταν ήδη Πρόεδρος της IMAGO- και ναι μεν ενημέρωσε το ΔΣ ότι πρέπει να 
αποχωρήσει, αλλά πριν συμβεί αυτό ήρθε μία πολύ σκληρή επιστολή από την Leitz που δήλωνε πως θεωρεί απαράδεκτο ότι ο 
Πρόεδρος της IMAGO είναι και Πρόεδρος της Cooke και ότι αποσύρουν τη χορηγία τους δια παντός. Αυτό επιτάχυνε την παραίτηση 
του Κέις βαν Όστρουμ και αναπληρώθηκε από έναν μεταβατικό Πρόεδρο, τον Αυστραλό Ρον Γιόχανσον – ο οποίος δούλεψε πάρα 
πολύ για την IMAGO. Στο ενδιάμεσο όμως είχαμε τις αποχωρήσεις των Ενώσεων από την Πορτογαλία και τη Γερμανία, που είναι 
πολύ μεγάλη απώλεια για την IMAGO… 
Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι η εξής: το ΔΣ, σε συνεργασία με τις διάφορες Επιτροπές, έφτιαξε ένα προσχέδιο 
Καταστατικού, το οποίο μας κοινοποιήθηκε και έγιναν παρατηρήσεις. Το GSC περιορίστηκε σε μερικές μόνο παρατηρήσεις, σε 
αντίθεση με άλλους που είχαν πολύ διαφορετικές προτάσεις – ειδικά οι Γάλλοι προσκόμισαν μία εντελώς άλλης σύλληψης πρόταση, 
με δύο Συμβούλια, -ένα Διοικητικό και ένα πολύ διευρυμένο (τουλάχιστον 23μελές) Εποπτικό-, που το ΕΣ θα εκλέγει το ΔΣ και που 
προβλέπει διαφορετικούς τομείς του πλανήτη -π.χ. Β. Αμερική, Ν. Αμερική, Ευρώπη, Ασία, κλπ. Η διαδικασία με το νέο Καταστατικό 
είναι σε εξέλιξη, η Εφορευτική Επιτροπή ανέθεσε σε ένα δικηγορικό γραφείο να τους υποδείξει τι πρέπει να γίνει και φαίνεται πως 
οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Όμως, στην πορεία υπήρξαν και πάλι αντιθέσεις, κυρίως γιατί ο Ολλανδός Χέρμαν βερ Σουρ -ο οποίος 
είναι πάρα πολλά χρόνια στην IMAGO και στην Εφορευτική Επιτροπή- ανακατώθηκε πάρα πολύ στα πράγματα, έστειλε κάποιες 
ιδιωτικές επιστολές στις οποίες κατηγορούσε ανθρώπους -μεταξύ των οποίων εμάς, τον Λουί-Φιλίπ Καπέλ ότι φταίει για ό,τι πάει 
στραβά στην IMAGO- και πρόσφατα τον εξέθεσε ο Γάλλος Ντενίς Λενουάρ δημοσιοποιώντας τις επιστολές αυτές. Δημιουργήθηκε 
ένταση και ο Χέρμαν βερ Σουρ παραιτήθηκε – όμως οι κατηγορίες και οι συζητήσεις περιλάμβαναν και το ΔΣ, οπότε παραιτήθηκε 
και σύσσωμο το ΔΣ. Έτσι, αυτή τη στιγμή η IMAGO δεν έχει ΔΣ και διοικείται άτυπα από ένα πρώην μέλος ΔΣ -τον [Σουηδό] Άλεξ 
Λίντεν, που διαχειρίζεται και την ιστοσελίδα- και από τον Ταμία -τον [Βρετανό] Ρότζερ Σίμονς. Αυτοί οι δύο, μαζί με τα δύο από τα 
τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τρέχουν αυτή τη στιγμή τις διαδικασίες της IMAGO. Το IAGA έχει προγραμματιστεί να γίνει 
διαδικτυακά στις 12 Ιουνίου 2021 και είμαστε στον αέρα… Οι υποψηφιότητες για τα μέλη ΔΣ και για τον Πρόεδρο έχουν ήδη 
υποβληθεί – ως GSC υποβάλαμε τη δική μου υποψηφιότητα για το ΔΣ και αυτό το ζήτησα ο ίδιος, κυρίως επειδή υπήρξαν επιθέσεις 
κατά της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων από ανθρώπου που επιθυμούσαν τη διάλυσή της και θεώρησα ότι αν είμαι μέλος 
ΔΣ, τουλάχιστον δεν θα μπορούν να με εξαιρούν από την αλληλογραφία. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της Ένωσης, υποβλήθηκε 
η υποψηφιότητά μου, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και δεν έχουν ανακοινωθεί οι άλλοι υποψήφιοι – το σίγουρο είναι ότι η ψηφοφορία 
θα γίνει πριν τις 12 Ιουνίου, στο IAGA θα εγκριθεί μία περιορισμένη, αναγκαία τροποποίηση Καταστατικού και θα αποφασιστεί το 
μέγεθος του ΔΣ – ανάλογα με αυτή την απόφαση θα ανακοινωθεί και το αποτέλεσμα, δηλαδή ποιοι έχουν εκλεγεί και ποιοι όχι. 
Η κατάσταση είναι αυτή και όλοι ελπίζουμε πως θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται – δεν γνωρίζω και δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι 
είναι οι υποψήφιοι Πρόεδροι και κατά πόσο υπάρχει ανάμεσά τους κάποιος που θα έχει την ικανότητα να γεφυρώσει τις διαφορές 
και να πείσει τους Γερμανούς και τους Πορτογάλους να επιστρέψουν. Ανάλογα με τις υποψηφιότητες θα καθορίσουμε τη στάση και 
την ψήφο της Ένωσής μας… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις μόνο… 
 

Ηλ. Αδάμης: Νομίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ αναλυτικός και ενημερωτικός διοικητικός απολογισμός, τόσο για τα εντός όσο και για 
τα εκτός…  
 

Αλ. Γρίβας: Οι οίκοι ανοχής βρίσκονται παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα… 
 

   … (γέλια) … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αλέξη, θα έπρεπε να το ξέρεις καλύτερα απ’ όλους αυτό, όχι; 
 

Αλ. Γρίβας: Εγώ το ξέρω. 
 

Γ. Φρέντζος: Αργύρη, να υποθέσω ότι το ΔΣ έχει κινήσει κάποια πράγματα [για την εκλογή], τουλάχιστον βαλκανικά… 
 

Αρ. Θέος: Έχουμε κινηθεί βαλκανικά, ναι – και επειδή και οι Βαλκάνιοι θέλουν τη δική μας ψήφο, έχουμε μια αμοιβαία συμφωνία… 
Επίσης, επειδή εγώ προσπαθώ στην αλληλογραφία της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων να τηρώ ένα κατευναστικό ύφος, 
θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να… Τώρα, αν δεν εκλεγώ συνάδελφοι, δεν είναι και αυτοσκοπός. 
 

Ηλ. Αδάμης: Να προχωρήσουμε λοιπό στην ψήφιση του διοικητικού απολογισμού… 
 

Αλ. Γρίβας: Επειδή θα υπάρξει στη συνέχεια και οικονομικός απολογισμός και επειδή το ανέφερε ο Χρήστος στον απολογισμό του, 
θα ήθελα να ρωτήσω: από τη στιγμή που λέμε ότι προσπαθούμε να έχουμε διάφορες ομάδες μελών που θα συνεισφέρουν και 
οικονομικά -το είχα θέσει και παλιότερα αυτό-, γιατί τα Επίτιμα μέλη να μην έχουν επίσης μία οικονομική συνεισφορά – δεν θα 
έπρεπε; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Νομίζω πως θα ήταν οξύμωρο σε σχέση με την ιδιότητα του «επί τιμή» μέλους, Αλέξη… 
 

Αλ. Γρίβας: Δηλαδή, ο άλλος που είναι Φίλος και θα πληρώνει δεν είναι το ίδιο οξύμωρο; – εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί αν και 
αυτοί πληρώνουν 40€… τι είναι 40€ τον χρόνο;  
 

Αρ. Θέος: Αλέξη, θα μείνεις μόνος… Θες να μείνεις μόνος; 
 

 

Ηλ. Αδάμης: Αυτό είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Αλέξη – να είναι το μοναδικό Επίτιμο μέλος μας… 
 

   … (γέλια) … 
 

Αλ. Γρίβας: Ελάτε, συνάδελφοι… Πόσα Επίτιμα μέλη έχουμε αυτή τη στιγμή; 
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Αρ. Θέος: Έχουμε εφτά. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αφενός λοιπόν δεν είναι πολλά, αφετέρου η απόφαση του ΔΣ είναι: 40€ τα Τακτικά μέλη, 30€ τα Συνεργαζόμενα, 
20€ τα Δόκιμα και να απαλλάσσονται οποιασδήποτε οικονομικής συνεισφοράς τα Επίτιμα μέλη. 
 

Γ. Φρέντζος: Με αφορμή αυτό, ήθελα να πω να κινηθούμε λίγο προς αναζήτηση Δόκιμων και Συνεργαζόμενων μελών – να το 
διαφημίσουμε λίγο. Πρέπει σιγά-σιγά τους φίλους, τους ηλεκτρολόγους μας, τους κολορίστες, τους, τους, τους, να τους φέρουμε… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γιώργο, είναι μία από τις αποστολές του επόμενου ΔΣ… 
 

Γ. Φρέντζος: … και για να απαντήσω στην Αλέξη -απάντησε και ο Χρήστος-, προφανώς δεν καλείς κάποιον να είναι «επί τιμή» μέλος 
και τον βάζεις να πληρώνει… 
 

Αρ. Θέος: Για τα Δόκιμα μέλη στηριζόμαστε πολύ στους νέους, που έχουν και πιο προσωπική επαφή… 
 

Αλ. Γρίβας: Γιώργο [Φρέντζο] συγνώμη, αλλά ορισμένα Επίτιμα μέλη έγιναν Επίτιμα επειδή δεν δουλεύουν πια – επομένως, 
κινηματογραφιστές είναι, δεν είπα να πληρώνει ο… 
 

Ηλ. Αδάμης: Ας κλείσουμε συνάδελφοι το θέμα του διοικητικού απολογισμού με την ψηφοφορία, να προχωρήσουμε και στον 
οικονομικό απολογισμό και μετά μπορούμε να δώσουμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε για θέματα εκτός ΗΔ – αλλά να κλείσουμε την 
ΗΔ παρακαλώ… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Η ερώτηση της ψηφοφορίας είναι λοιπόν «εγκρίνεται ο διοικητικός Απολογισμός της περιόδου 2019-2021;» και 
ταυτόχρονα είναι η απαλλαγή ευθύνης του ΔΣ -με βάση τον νόμο, ξέρετε- για την ίδια περίοδο. Και υπενθυμίζω ότι τα μέλη του ΔΣ 
δεν ψηφίζουν. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της περιόδου 2019-2021 και την απαλλαγή του ΔΣ 
για την ίδια περίοδο, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:   υπέρ του απολογισμού και της απαλλαγής του ΔΣ 18 ψήφοι, κατά 
του απολογισμού και της απαλλαγής του ΔΣ 0 ψήφοι, λευκά 0. 
 

Ηλ. Αδάμης: Προχωρούμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα της ΗΔ, που είναι ο οικονομικός απολογισμός. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Το πολύ καλό των δύο αυτών ετών ήταν ότι είχαμε πολλές χορηγίες. Προσωπικά θα ήθελα να δώσω τα εύσημα 
στον Π. Μαντζανά γιατί αυτός το έτρεξε αυτό και έτσι ξελασπώσαμε οικονομικά, γιατί όταν αναλάβαμε είχαμε 3.863,85€ στο ταμείο 
και αυτή τη στιγμή -με κάποια έξοδα που έγιναν τελευταία για τη θεραπεία του Άγγελου [Βισκαδουράκη], την εξόφληση της 
λογίστριας [Αθηνάς Μαρούλη], κ.ά.- έχουμε στο ταμείο καθαρά 10.964,76€. Αυτά κατανέμονται ως εξής:  
Τα έσοδα από χορηγίες ήταν 14.713€. Είχαμε επίσης τη χορηγία της Sony μέσω IMAGO 2.590€, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις 
θεραπείες του Άγγελου… 
 

Αρ. Θέος: Να εξηγήσω πως αυτή ήταν μία χορηγία της Sony για το 2020 με αφορμή τον κορονοϊό και πήραμε κάποια χρήματα, τα 
οποία αποφασίσαμε να πάνε όλα στον Άγγελο. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: …επίσης, 675€ προήλθαν από την κηδεία του Γιάννη Καλαβίτη -αντί στεφάνου-, του οποίου επιθυμία ήταν να τα 
εισπράξουμε εμείς – και οι συνδρομές δύο ετών 6.975€. Οπότε, τα συνολικά έσοδα [διετίας] ήταν 24.900€. 
Τα έξοδα τώρα, ήταν η συνδρομή στην IMAGO 946€ [για το 2020], για το περίπτερο στο ΦΚΘ 1.500€, η θεραπεία του Άγγελου έφτασε 
τις 4.860€ και τα διάφορα άλλα έξοδα -ταξίδια, Airbnb στη Θεσσαλονίκη, ταξίδια στη Δράμα, κ.ά.- είναι 10.500€. Οπότε, τα συνολικά 
έξοδα [διετίας] είναι 17.852,69€. 
Επομένως, (3.863,85€ + 24.900€) – 17.852,69€ = 10.964,76€, από τα οποία 10.877€ βρίσκονται στην Τράπεζα και τα υπόλοιπα στο 
ταμείο της Ένωσης. 
 

Γ. Φρέντζος: Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου -μαζί με τον Γ. Δασκαλοθανάση και τον Β. Κλοτσωτήρα-, θέλω να πω ότι 
ο Ταμίας μάς είχε στείλει όλα τα οικονομικά στοιχεία που μόλις ανέφερε, συντάξαμε την έκθεσή μας και την έχουμε στείλει στο ΔΣ. 
Θα ήθελα επίσης να τοποθετηθώ στο ζήτημα του Άγγελου [Βισκαδουράκη] -αν και ο Χρήστος ήδη έχει μιλήσει γι’ αυτό-, γιατί μπορεί 
να ακούγονται κάπως τα τέσσερα χιλιάρικα… Το γνωρίζετε ότι έχω και έχουμε τρέξει όλοι για αυτό και όταν χρειάστηκαν οι 
φυσικοθεραπείες του Άγγελου, ο καλός φίλος Π. Σταμπόγλης είχε βάλει ένα ποσό για να ξεκινήσουν -δεν θα μιλήσω για ’μένα- και  
κάποια στιγμή χρειάστηκε η συνδρομή και από αλλού – είχα μιλήσει με την Ειρ. Θεοδωροπούλου από το An-Mar, η οποία μπήκε ως 
χορηγός στο GSC, που με τη σειρά του -βάζοντας επιπλέον και από το ταμείο του- έχει δώσει αυτά τα 4.500€ περίπου, που νομίζω 
πως δεν μπαίνουν καν σε συζήτηση. 
 

Π. Μαντζανάς: Στην πραγματικότητα Γιώργο, από το ταμείο της Ένωσης δεν έχουν μπει πολλά λεφτά – δηλαδή, έχουν μπει από τα 
λεφτά της An-Mar που εμείς ήμασταν απλά οι μεσάζοντες και η Sony που έδωσε αυτά τα λεφτά με σκοπό να βοηθήσει τα μέλη [της 
IMAGO], με την οδηγία [προς τις Ενώσεις] είτε να μοιραστούν σε όλα τα μέλη είτε θα δοθούν κάπου. Αν τα μοιράζαμε στα μέλη μας, 
ουσιαστικά θα ήταν μία ή μισή συνδρομή – θεωρήσαμε ότι ήταν πιο σωστό να πάνε στον Άγγελο. Από το δικό μας ταμείο όμως 
έχουμε δώσει ελάχιστα νομίζω… 
 

Ηλ. Αδάμης: Μην το συζητάμε – και μόνο που μπορείτε και χρηματοδοτείτε μία τέτοια δράση, δεν το συζητάμε καθόλου… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μακάρι Ηλία να μπορούμε για πάντα, γιατί ξέρουμε πως είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση του Άγγελου και θα 
παραμείνει έτσι – μακάρι το GSC να είναι σε θέση να συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί… Νομίζω πάντως πως ο δρόμος της χορηγίας 
είναι μονόδρομος… 
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Οδ. Παυλόπουλος: Αν δεν είχαμε τις χορηγίες συνάδελφοι, δεν θα είχαμε μπορέσει να κάνουμε τίποτα. Επίσης, έχουμε επιπλέον 
εκκρεμότητες για τον Άγγελο – έχει προκύψει τελευταία ότι έχει χαλάσει το [ειδικό] κρεβάτι του, δηλαδή θα πρέπει να αγοράσουμε 
κρεβάτι και συνέχεια βγαίνουν διάφορα… Ωστόσο -για να ενημερώσω τον Παντελή-, πέραν της χορηγίας της An-Mar, δεν έχουμε 
βάλει λίγα χρήματα: τέσσερις τουλάχιστον φορές από 660€ [για τις φυσιοθεραπείες] τις έχουμε πληρώσει εμείς. 
 

Γ. Αρβανίτης: Ήθελα να πω ότι, επειδή ο συνάδελφός μας πραγματικά τα έχει ανάγκη, θα πρέπει να τον συνδράμουμε – θα μπορούσε 
όποιο μέλος GSC υπογράφει ένα συμβόλαιο για να κάνει μία ταινία, ας έχει ένα λογαριασμό που μπορεί να βάζει ένα ποσό π.χ. των 
100€ -ποσό ασήμαντο μπροστά στην αμοιβή του για ολόκληρη την ταινία-, για να μαζεύεται εκεί ένα ποσό που θα μπορεί να το 
παίρνει [ο Άγγελος]. 
 

Ηλ. Αδάμης: Αν δεν ζητούνται διευκρινίσεις να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία παρακαλώ. 
 

Αρ. Θέος: Να ρωτήσω τον Γ. Φρέντζο: ως μέλος της ΕΟΕ τα τελευταία δύο χρόνια, πόσο χρόνο χρειάστηκε να αφιερώσεις; Γιατί 
νομίζω πως είναι λίγη η δουλειά και μπορούν κάποιοι να βάλουν [υποψηφιότητα] γι’ αυτό… 
 

Γ. Φρέντζος: Τίποτα – μία ώρα και ούτε. 
 

Αρ. Θέος: Και αυτό στο τέλος – δηλαδή, σε δύο χρόνια από σήμερα… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Κάθε χρόνο είναι – μία φορά τον χρόνο, πριν από κάθε ΓΣ. 
 

Ηλ. Αδάμης: Ας κλείσουμε λοιπόν την ΗΔ και μετά θα συζητήσουμε και τις υποψηφιότητες… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Επαναλαμβάνω ότι δεν ψηφίζει κανένα μέλος του ΔΣ. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της περιόδου 2019-2021, το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι:    υπέρ του απολογισμού 18 ψήφοι, κατά του απολογισμού 0 ψήφοι, λευκά 0. 
 

Ηλ. Αδάμης: Συνεπώς, μετά και την ομόφωνη έγκριση και του Οικονομικού Απολογισμού της περιόδου 2019-2021, ολοκληρώθηκαν 
τα θέματα της ΗΔ και μπορούμε να κλείσουμε τη ΓΣ. 
 

Λήξη Συνεδρίασης ._ 


