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              Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

10 Απριλίου 2022 

 

 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενημέρωση επί τρεχόντων ζητημάτων 
 

α.  Εργαστήριο βοηθών κάμερας 

Ο Πρόεδρος Γ. Φρέντζος ενημερώνει ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα έκανε προσπάθειες για 

επικοινωνία με τον κ. Στάθη Καλογερόπουλο, οι οποίες προς το παρόν δεν πέτυχαν. Ο Πρόεδρος 

επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι εντός των προσεχών ημερών η επικοινωνία θα επιτευχθεί. Σκοπός της 

επικοινωνίας είναι η Ένωση να ενημερωθεί για την τύχη της πρότασης συνεργασίας στην υλοποίηση 

εργαστηρίου βοηθών κάμερας, η οποία έχει υποβληθεί προς το Athens Film Office εδώ και αρκετό καιρό. 
 

β.  Τραπεζικός λογαριασμός GSC   

 Κατά το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει αδικαιολόγητο πρόβλημα στη διαδικτυακή λειτουργία του 

τραπεζικού λογαριασμού (e-banking) της Ένωσης στην Εθνική ΤΕ, το οποίο, παρά τις προσπάθειες επίλυσής 

του, εξακολουθεί να μένει ανεπίλυτο – το πρόβλημα συνοψίζεται στο γεγονός ότι, ενώ ο λογαριασμός 

λειτουργεί κανονικά (δέχεται πληρωμές), είναι αδύνατη η πρόσβαση δια ηλεκτρονικών μέσων. Ο Πρόεδρος 

ενημερώνει το ΔΣ ότι έχει απευθυνθεί προς την Τράπεζα -τον αρμόδιο του υποκαταστήματος ΕΤΕ Αμαρουσίου, 

κ. Κρικέτο- με email και έχει επιχειρήσει πολλές φορές να μιλήσει τηλεφωνικά μαζί του, ωστόσο αυτό δεν έχει 

καταστεί δυνατό. Ο Ταμίας της Ένωσης Οδ. Παυλόπουλος, αναλαμβάνει την αυτοπρόσωπη επίσκεψη στην 

Τράπεζα για τη διερεύνηση και την επίλυση του προβλήματος. 
 

γ.  Ιστοσελίδα GSC   

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τη συζήτηση που είχε πρόσφατα με το Δόκιμο μέλος Θ. Λυμπερόπουλο -

ο οποίος διαθέτει ένα μικρό studio- γύρω από την προοπτική δημιουργίας μικρών videos με τη συμμετοχή των 

μελών και με χρήση εξοπλισμού από τους χορηγούς μας. Τα videos, θα μπορούσαν επίσης να συνοδεύονται 

από περιορισμένο ερωτηματολόγιο γενικού ενδιαφέροντος και μία σύντομη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη 

δουλειά στην οποία συμμετέχει το μέλος, προκειμένου η ιστοσελίδα της Ένωσης να αποκτήσει πρόσθετο 

ενδιαφέρον και πρωτότυπο περιεχόμενο. Η ιδέα βρίσκεται υπό επεξεργασία και την ανάπτυξή της 

αναλαμβάνουν από κοινού ο ίδιος ο Πρόεδρος και το Μέλος Π. Μαντζανάς. 
 

δ.  Συνδιάσκεψη κινηματογραφιστών στη Bitola 

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην επιστολή που το Επίτιμο μέλος N. Walters απέστειλε προς τα μέλη Γ. 

Δασκαλοθανάση και Αρ. Θέο, για την ετήσια διάσκεψη κινηματογραφιστών στη Bitola στο πλαίσιο του Manaki 

Brothers Film Festival 2022. Ο Πρόεδρος, αφού σημειώνει το γεγονός ότι το μήνυμα απεστάλη προσωπικά στα 

δύο μέλη και όχι στη Διοίκηση της Ένωσης, ενημερώνει το ΔΣ ότι πήρε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στο 
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μέλος Γ. Δασκαλοθανάση -κυρίως λόγω της εμπειρίας του σε παρόμοιες διασκέψεις- και να του ζητήσει να 

παραβρεθεί σε αυτήν ως εκπρόσωπος του GSC – ο Γ. Δασκαλοθανάσης αποδέχθηκε ευχαρίστως τη συμμετοχή 

του.  
 

ε.  Διεθνής Σύνοδος κινηματογραφιστών ASC 

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την πρόσκληση που έλαβε η Ένωση από την International Committee του 

ASC, σε Διεθνή Σύνοδο (2022 International Cinematography Summit- ICS), τον προσεχή Ιούνιο (13-17/6/2022) 

στο Los Angeles, με συμμετοχή των Ενώσεων-Μελών της IMAGO. Η πρόσκληση αναφέρει πως η σύνοδος θα 

πραγματοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον το 75% των προσκεκλημένων 

Ενώσεων, ενώ δεν αναφέρει καμία ατζέντα συγκεκριμένων θεμάτων. Η προθεσμία για να απαντήσει η Ένωση 

για τη συμμετοχή της στη σύνοδο είναι η 15η Απριλίου 2022. 

Ο Γ. Γραμματέας υπενθυμίζει ότι σε πολύ παλαιότερη παρόμοια σύνοδο του ASC είχαν λάβει μέρος τα 

μέλη Γ. Δασκαλοθανάσης (με συμμετοχή στη δαπάνη του ΟΣΔ Ισοκράτης) και Αγγ. Βισκαδουράκης (με 

προσωπική δαπάνη) και επισημαίνει πως το κόστος συμμετοχής -έξοδα μετάβασης και επιστροφής, διαμονής 

και διατροφής- θα υπερβεί το ήμισυ του ποσού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ταμείο του GSC. Ο Πρόεδρος 

δηλώνει πως συμφωνεί με την τοποθέτηση, προσθέτει πως κατά τη γνώμη του η Ένωση δεν έχει τίποτα να 

αποκομίσει από τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σύνοδο και για όλους αυτούς τους λόγους προτείνει τη 

μη συμμετοχή της Ένωσης σε αυτήν. 

Ακολουθεί συζήτηση για το ενδεχόμενο έμμεσης συμμετοχής της Ένωσης στη σύνοδο -για 

παράδειγμα, διερεύνηση εάν το μέλος μας Γ. Δασκαλοθανάση προτίθεται να συμμετάσχει ούτως ή άλλως 

ιδιωτικά και θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει την Ένωση ή εάν το μέλος μας Αρ. Θέος ως Πρόεδρος του 

Ισοκράτη προτίθεται ούτως ή άλλως να συμμετάσχει και θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει την Ένωση ή εάν 

το μέλος μας Ph. Papamichael ως μέλος ASC ούτως ή άλλως θα συμμετάσχει και θα τον ενδιέφερε να 

εκπροσωπήσει την Ένωση, κ.ά.-, το αποτέλεσμα της οποίας είναι:  

Μολονότι είναι κοινή η πεποίθηση ότι καλό είναι η Ένωση να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή 

συνάντηση που αφορά θέματα της κινηματογραφικής κοινότητας, αποφασίζεται ομόφωνα ότι στη 

συγκεκριμένη σύνοδο, τόσο για λόγους ασάφειας της θεματολογίας, όσο και -κυρίως- για οικονομικούς 

λόγους, η Ένωση δεν προτίθεται να συμμετάσχει. Επιπλέον, με απόφαση ΔΣ κατά πλειοψηφία, κανένα μέλος 

που προτίθεται να συμμετάσχει ιδιωτικά δεν θα έχει το δικαίωμα να παρουσιαστεί ως επίσημος εκπρόσωπος 

της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών. 
 

στ. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας   

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης στο πλαίσιο του Διεθνούς 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, η οποία είχε προταθεί στην Ένωση τον περασμένο Νοέμβριο από τους 

υπεύθυνους του Φεστιβάλ και είχε γίνει καταρχάς αποδεκτή. Ως υπενθύμιση, επρόκειτο για ολιγόωρη 

πρακτική επίδειξη τεχνικών λήψης προς μία ομάδα δώδεκα τελειόφοιτων σπουδαστών της Σχολής Καλών 

Τεχνών, με σκοπό την κινηματογράφηση μικρών ντοκιμαντέρ. 

Η Ένωση συμμετείχε στην εκπαιδευτική δράση δια του Μέλους Οδ. Παυλόπουλου, το προηγούμενο Σάββατο, 

οπότε και πραγματοποιήθηκε η παραπάνω επίδειξη. Φωτογραφίες και σχετικό κείμενο για τη δράση θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Βραβείο GSC 
 Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι μετά τη λήξη της περιόδου προβολής των υποψήφιων για το 

ετήσιο Βραβείο GSC ταινιών, θα πρέπει να οργανωθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη του τελικού νικητή. 

Συνεπώς, θα πρέπει καταρχάς να ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας 

αξιολόγησης και να μεθοδευτεί ο μηχανισμός της ψηφοφορίας. Επιπλέον, η απόφαση αυτή θα πρέπει να 

συσχετιστεί με το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η τελετή της απονομής του ίδιου του Βραβείου – τον χρόνο, 

τον χώρο και τη μορφή της τελετής. 
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Ακολουθεί συζήτηση για τα παραπάνω ζητήματα και αποφασίζονται τα εξής: 
 

α. να γίνει διερεύνηση για τα μέλη της Ένωσης που διαμένουν στο εξωτερικό, πότε πρόκειται να βρίσκονται 

στην Ελλάδα ή πότε διατίθενται να έρθουν ώστε να παρευρίσκονται στην τελετή, 
 

β. να γίνει διερεύνηση για πρόσφορους χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν την τελετή απονομής, 

με κύρια προτεραιότητα το Σεράφειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και 
 

γ. να διοργανωθεί η διαδικτυακή ψηφοφορία του Βραβείου GSC για το διάστημα 18-30 Απριλίου 2022. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Χορηγίες GSC   

 Το Μέλος Π. Μαντζανάς ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην 

έκθεση φωτογραφικών ειδών και εξοπλισμού PhotoVision, στην οποία η Ένωση ήταν προσκεκλημένη μέσω 

του χορηγού μας Sigma Greece. Εκεί, συναντήθηκε και με άλλους εκπροσώπους πιθανών χορηγών της Ένωσης 

και κυρίως με την εταιρεία Ariston RTS – ενημερώθηκε δε ότι η διοίκηση της εταιρείας έχει πλέον αλλάξει και 

πληροφορήθηκε για την προ-πώληση τριών καμερών Sony CineAlta Venice 2 στη χώρα μας. 

Με την ευκαιρία αυτή, ο ίδιος προτείνει τη διοργάνωση ενός test με τις νέες κάμερες -κυρίως Large Format- 

και τους ανάλογους φακούς που διατίθενται στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να 

δραστηριοποιηθούν τα μέλη και να αναδειχθούν οι χορηγοί της Ένωσης. 

 Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με την πρόταση του Π. Μαντζανά και θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις, 

ο χρόνος και ο πιθανός χώρος για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. 

 

Τέλος Συνεδρίασης._ 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Γιώργος Φρέντζος                                                             Χρήστος Αλεξανδρής 

 

Τα Μέλη 

 

 

Γ. Αρβανίτης                                        Π. Μαντζανάς                                      Ο. Παυλόπουλος 


