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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
τής Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

(Greek Society of Cinematographers –GSC) 
 

20 Μαρτίου 2022 
 

Παρόντα Τακτικά μέλη (16): Αδάμης Ηλίας, Αλεξανδρής Χρήστος, Αποστολόπουλος Στέλιος, Αρβανίτης Γιώργος, 
Γιαννέλης Γιώργος, Διονυσόπουλος Ευγένιος, Ευθυμιόπουλος Διονύσης, Θέος Αργύρης, Κουκουλιός Κων/νος, 
Μαντζανάς Παντελής, Μήτσης Φώτης, Μιχόπουλος Θόδωρος, Παυλόπουλος Οδυσσέας, Σαλαπάτας Παναγιώτης, 
Φρέντζος Γιώργος, Φώτου Γιάννης. 
 

Εξουσιοδοτήσεις (7): Βουδούρης Χρ., Κασιμάτης Δ. (προς Π. Μαντζανά), Καρβέλας Γ., Μουμούρη Χρ. (προς Κ. 
Κουκουλιό), Papamichael Ph., Zambarloukos H. (προς Γ. Φρέντζο), Θεοδωρόπουλος Δ. (προς Η. Αδάμη). 
 

Παρόντα Επίτιμα μέλη (1): Γρίβας Αλέξης. 
 

Παρόντα Δόκιμα μέλη (2): Λιμπερόπουλος Θ., Ολσέφσκι Φ. 
 

 

 

Έναρξη Συνεδρίασης 

 
Με διαπιστωμένη την απαρτία [δεκαέξι (16) Τακτικά μέλη παρόντα και επτά (7) Τακτικά μέλη μέσω εξουσιοδοτήσεων – είκοσι 
τρία (23) Τακτικά μέλη επί συνόλου τριάντα πέντε (35) οικονομικώς τακτοποιημένων μελών], ο Πρόεδρος της Ένωσης Γ. 
Φρέντζος καλεί τη ΓΣ να εκλέξει Πρόεδρο. Μετά την πρόταση που γίνεται προς το μέλος Στ. Αποστολόπουλο και την αποδοχή 
της από αυτόν, ακολουθεί ψηφοφορία και η ΓΣ ψηφίζει ομόφωνα τον Στ. Αποστολόπουλο ως Πρόεδρο της Συνέλευσης. Ο 
Πρόεδρος της Συνέλευσης παίρνει τον λόγο και ξεκινά με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Στ. Αποστολόπουλος: Ως πρώτο θέμα έχουμε να ψηφίσουμε για δύο νέα μέλη… 
 

Γ. Φρέντζος: Επειδή ο Αρ. Θέος θα πρέπει σε λίγο να φύγει, είχαμε πει να μας κάνει πρώτα την ενημέρωση της Επιτροπής 
Οικονομικού Ελέγχου – να μας διαβάσει την έκθεση. 
 

Αρ. Θέος: Ο λόγος που θα φύγω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ΔΣ στην IMAGO όπου είμαι μέλος και πρέπει να 
παραστώ. Σας διαβάζω την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής: 
 

« Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών εξέτασε τα λογιστικά βιβλία της Ένωσης, καθώς και τον 
τραπεζικό της λογαριασμό και δεν διαπίστωσε καμία παρατυπία. 
 

Κατά την 15η Μαρτίου 2022 τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από 27.5.2021 έως 15.3.2022 είναι συνοπτικά τα εξής: 
 

Σύνολο Εσόδων   1729,00€ 
Σύνολο Εξόδων   4462,63€ 
Ισοζύγιο                 -2734,00€ 
Ταμειακά διαθέσιμα  8231,13€ 
 

εκ των οποίων 
        σε τραπεζικό λογαριασμό 8143,61€ 
        σε μετρητά                         87,52€ 
 

Δεν εντοπίσαμε κάτι άλλο προς αναφορά στην Γενική Συνέλευση των μελών. 
 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
 

Ηλίας Αδάμης, Γιώργος Αργυροηλιόπουλος και Αργύρης Θέος ». 
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Να προσθέσω ότι την άλλη εβδομάδα είναι το IAGA -η ΓΣ της IMAGO- που θα γίνει διαδικτυακά και μπορούν να παραστούν 
μέλη της Ένωσης, δηλαδή να παρακολουθήσουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Και πάμε πάλι για εκλογές στην IMAGO διότι είμαστε 
ξανά χωρίς Πρόεδρο. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές – δεν ξέρω αν κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Γνωρίζουμε για την υποβολή υποψηφιοτήτων Προέδρων IMAGO αν υπάρχει κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή; 
 

Αρ. Θέος: Μέχρι τώρα όχι – όλοι καθυστερούν. Και δεν σας κρύβω ότι έχει περάσει από το μυαλό μου να υποβάλλω κι εγώ 
[υποψηφιότητα], κυρίως γιατί γίνεται ένας χαμός, δηλαδή ο καθένας το μακρύ και το κοντό του και στο τέλος θα την κλείσουν 
την IMAGO όπως το πάνε – αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ούτε αν πρέπει, ούτε αν έχω τον χρόνο… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Και θα πρέπει εδώ να ενημερώσουμε το Σώμα ότι δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Πρόεδρος 
της IMAGO έχουν όλα της τα μέλη. Εντούτοις καλό θα ήταν, επειδή η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω των 
Ενώσεων/Μελών, εάν κάποιο από τα μέλη μας ενδιαφέρεται για την προεδρεία της IMAGO, να έρθει σε επαφή με το ΔΣ ώστε 
να μπορέσουμε έγκαιρα να υποβάλλουμε την υποψηφιότητά του. Χωρίς να ξέρω αν κάποιο από τα μέλη μας έχει κάτι στο 
μυαλό του, απλώς ενημερώνω ότι το δικαίωμα υπάρχει… 
 

Αρ. Θέος: Βεβαίως, επειδή κάθε Ένωση μπορεί να έχει ένα μόνο μέλος στο ΔΣ, σε περίπτωση που κάποιο μέλος μας υποβάλλει 
υποψηφιότητα για Πρόεδρος και εκλεγεί, εγώ θα αποσυρθώ από το ΔΣ – όχι ότι είναι κακό αυτό, κάθε άλλο, απλώς είναι 
μέρος της διαδικασίας. 
 

Γ. Φρέντζος: Θα έλεγα να κλείσουμε το θέμα της IMAGO και να προσθέσω δύο πράγματα ακόμη: θυμίζω ότι ο Αρ. Θέος, εκτός 
από μέλος ΔΣ της IMAGO είναι Πρόεδρος στην Επιτροπή των Πνευματικών Δικαιωμάτων [της IMAGO] και ο Γ. 
Δασκαλοθανάσης συμμετέχει στην Επιτροπή [της IMAGO] που ασχολείται με τα εργασιακά θέματα. 
 

Αρ. Θέος: Είναι το Authorship Committee και το Working Conditions Committee αντίστοιχα. Αν δεν χρειάζεται κάτι άλλο από 
εμένα, έχω δώσει εγγράφως την ψήφο μου για τα υποψήφια νέα μέλη και πρέπει να πάω στο ΔΣ [της IMAGO]… 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Αρ. Θέου – εξουσιοδότηση προς τον συν. Χρ. Αλεξανδρή ] ... 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Λοιπόν, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τέσσερα, το ένα από τα οποία ήταν η οικονομική 
ενημέρωση που έγινε ήδη. Έτσι, εκτός από την έγκριση των υποψήφιων νέων μελών, έχουμε την ενημέρωση επί των 
διοικητικών πεπραγμένων και την έγκριση του Κανονισμού Βραβείου GSC. Θα θέλατε να προχωρήσουμε με την ενημέρωση; 
 

Γ. Φρέντζος: Εγώ σε αυτό δεν νομίζω ότι θα κάνω περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Τότε, καλύτερα να προχωρήσουμε με την ενημέρωση επί των διοικητικών, αν δεν έχει κανείς 
αντίρρηση… 
 

Γ. Φρέντζος: Εφόσον δεν έχουμε θα αποχωρήσεις – γιατί θεωρώ σημαντικό να είμαστε όλοι οι παρόντες στην έγκριση ή μη 
των υποψήφιων νέων μελών. Λοιπόν… 
Το νέο ΔΣ ανέλαβε τον Ιούνιο του 2021 και θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ευτυχώς που η θητεία έχει γίνει τριετής, γιατί -το 
είχαμε συζητήσει και στην αλλαγή τού Καταστατικού αυτό- μέχρι να ξεκαθαρίσει κανείς τις τράπεζες και τους οργανισμούς, 
μέχρι να ενημερωθεί, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός – απλώς το αναφέρω ότι ήταν σοφό 
που κάναμε αυτή την αλλαγή στο Καταστατικό μας. Οφείλω επίσης να πω ότι οι συνάδελφοι/μέλη του ΔΣ είναι εξαιρετικοί 
και έχω μαζί τους πολύ καλή συνεργασία. 
Μέχρι τώρα έχουμε κάνει επισήμως επτά τυπικά ΔΣ και πάρα πολλά άτυπα – έχουμε κάνει επίσης συναντήσεις διά ζώσης, 
μιας και χρειάστηκε να βρεθούμε και με διάφορους άλλους -θα αναφερθώ και πιο κάτω σε αυτό. Για την ενημέρωσή σας, θα 
αναφερθώ σε μικρές ή μεγαλύτερες δουλειές που έχουν γίνει ως τώρα: Καταρχάς, ανοίχθηκε ένας λογαριασμός Zoom στο 
όνομα της Ένωσης, που χρησιμοποιείται για τα ΔΣ αλλά και τις ΓΣ. Χρειάστηκε επίσης να γίνει ενημέρωση στον κατάλογο των 
μελών με επικαιροποίηση των επαφών τους, κλπ., καθώς και να προστεθούν επαφές που οφείλουμε να έχουμε, όπως είναι 
διαφόρων θεσμών, φορέων, κλπ.  
Όσον αφορά το site της Ένωσης, είχαμε όλοι εντοπίσει το πρόβλημα της μεγάλης δυσκολίας και της αργοπορίας να φορτώσει. 
Και αυτό, στην εποχή της ταχύτητας, ήταν κάπως αποτρεπτικό για όποιον ήθελε να έχει γρήγορη πρόσβαση. Αναζητήσαμε 
και μιλήσαμε με έναν τεχνικό -με τον οποίο πλέον συνεργαζόμαστε- και ασχολήθηκε με το θέμα, που ήταν ότι ορισμένες από 
τις φωτογραφίες του slider είχαν μεγάλο όγκο και εμπόδιζαν το γρήγορο φόρτωμα της σελίδας. Με την ευκαιρία της 
επιδιόρθωσης στείλαμε mail σε όλα τα μέλη μας για να ενημερώσουμε τα στοιχεία τους – και θα θέλαμε να υπάρχει 
ομοιομορφία στο τμήμα με τα μέλη: ιδανικά, μία φωτογραφία και κάποιες πληροφορίες, που να μπουν σε μία τάξη και να 
μην είναι αχταρμάς. Δυστυχώς, ενώ όσοι έστειλαν [στοιχεία και πληροφορίες] μπήκαν, υπάρχουν αρκετοί ακόμη οι οποίοι 
αδιαφόρησαν – και για κάποιους που είχα το θάρρος, πήρα μία φωτογραφία που βρήκα κάπου και την έβαλα, αλλά για 
κάποιους άλλους πραγματικά δεν θα ήθελα να το κάνω, γιατί μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αν κάποιος δεν έχει ακόμα 
στείλει φιλμογραφία, βιογραφικό, στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία, ας το κάνει το συντομότερο. Το site μας είναι η 
εικόνα μας για τον πολύ κόσμο, αλλά και για τους χορηγούς μας, οι οποίοι -θα αναφερθώ σχετικά και παρακάτω- το ζητούν 
αυτό και οφείλουμε να είμαστε νοικοκύρηδες και να έχουμε κάτι όμορφο στο οποίο αυτοί να βάλουν το λογότυπό τους και 
να μας καταβάλουν τις χορηγίες τους – έχουμε να κερδίσουμε από αυτό. Επίσης, συζητήσαμε με ένα νέο παιδί που θα 
βοηθήσει στην ενημέρωση περιεχομένου του site – πρόκειται για τον Άκη Λούκα που γράφει στο Cinemaniax, με όρεξη, που 
μας βοηθάει αρκετά σε ό,τι χρειάζεται και μάλιστα αμισθί. 
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Έχουν αναρτηθεί όλα τα πρακτικά των ΓΣ -και εδώ να ευχαριστήσω τον Χρ. Αλεξανδρή, ο οποίος έφαγε άπειρες ώρες για να 
τα απομαγνητοφωνήσει και να τα δακτυλογραφήσει-, καθώς και των ΔΣ στη σελίδα των μελών. Ξέρετε ότι το site έχει μέσα 
διάφορα και έχει επίσης τη σελίδα των μελών, στην οποία μπαίνει κανείς με τον κωδικό του, αυτόν δηλαδή που έχετε από 
την αρχική εγγραφή – εάν κάποιος έχει πρόβλημα και δεν τον έχει, ας μας ενημερώσει για να μπορέσουμε να το λύσουμε. 
Για μία ακόμη φορά θα παρακαλούσα, όταν γυρίζετε κάτι, μία καινούργια ταινία ή κάτι ενδιαφέρον, να στέλνετε μία 
φωτογραφία και ένα μικρό κείμενο με πληροφορίες γιατί είναι καλό να έχουμε υλικό – γενικώς, υπάρχει μια δυσκολία να 
βρεθεί υλικό· ακόμα και αν κάποιος θέλει να γράψει για έναν φακό που χρησιμοποιεί, για μία κάμερα που έκανε τη δουλειά 
ή που δεν την έκανε όπως τη φανταζόταν, κλπ., ξέρω πως είναι κόπος, αλλά αν βρούμε λίγο ελεύθερο χρόνο και αν αγαπάμε 
αυτό που κάνουμε -αναφέρομαι και στη δουλειά και στην Ένωση-, θα ήταν καλό.  
Έχω σημειώσει και θα ήθελα να αναφερθώ στην απουσία Εκτελεστικού Διευθυντή, που κάθε φορά τη βρίσκουμε μπροστά 
μας. 
Όπως ξέρετε, έχουμε μία επίσημη σελίδα στο Facebook και ένα forum, στο οποίο μπαίνουν άνθρωποι που εγκρίνονται από 
μία ομάδα του ΔΣ, ώστε να μην μπαίνει οποιοσδήποτε, γιατί θέλουμε το forum αυτό να έχει μόνο ανθρώπους της δουλειάς 
μας – είπα και πριν ότι οι χορηγοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι’ αυτό και είναι κάτι που «πουλάμε», δηλαδή όταν τους λέμε 
ότι έχουμε εγγεγραμμένα χίλια οκτακόσια  άτομα που μπαίνουν αρκετά συχνά στο forum μας και διαβάζουν, τους ενδιαφέρει 
πολύ να μπορούν εκεί να βάλουν ό,τι νέο υπάρχει από εξοπλισμό, υπηρεσίες, κλπ. Και εδώ θα ζητήσω από τα μέλη, αν κάποιος 
διαβάσει ένα άρθρο, ας στείλει ένα link στο ΔΣ να το ανεβάσει – μέχρι τώρα, τις περισσότερες αναρτήσεις έχουν ο Π. 
Μαντζανάς, η Ολ. Μυτιληναίου και εγώ. Δεν είναι κακό να στείλετε κάτι και αν δεν στείλετε, τουλάχιστον κάνετε like σε αυτά 
που διαβάζετε. Πραγματικά λειτουργεί ότι θα μπει ο χορηγός και θα δει πως [μία ανάρτηση] έχει διαβαστεί από διακόσιους 
ανθρώπους. Σας θυμίζω επίσης ότι, με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, μειώθηκε η συνδρομή των μελών, με τη λογική ότι 
εισπράττονται χρήματα από τους χορηγούς – ας το βοηθήσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Πρόσφατα, σε συνεργασία με τον 
Ά. Λούκα, αναρτήσαμε κάτι σχετικό με τις κάμερες και τους φακούς και με link στα tailers των ταινιών που συμμετέχουν στο 
Βραβείο GSC 2022. Έχω πάρει αρκετά καλά σχόλια και το βρήκα αρκετά καλό αυτό. 
Για τους χορηγούς μας τώρα: είχαμε επαφή δια ζώσης με την εταιρεία Canon, η οποία ενδιαφέρεται πολύ για συνεργασία 
μαζί μας. Η συνάντηση έγινε πέρυσι μετά το καλοκαίρι, όταν είχαμε μπροστά μας το Φεστ. Θεσσαλονίκης που προσφέρεται 
για σχετικές δράσεις, ωστόσο δεν προέκυψε [συνεργασία] εξαιτίας της καραντίνας και πάλι, όπως και πολλά άλλα πράγματα 
άλλωστε. Παρόλα αυτά, η Canon είναι εκεί και μας περιμένει να συνεργαστούμε. Συναντηθήκαμε με τον Μανιό, ο οποίος 
συνεχίζει να είναι χορηγός της Ένωσης και κάναμε συνάντηση με εκπροσώπους από τον Καλαβίτη που επίσης συνεχίζουν τη 
χορηγία τους. Επιπλέον, έγινε μία επαφή με τον Κτιστάκη, ο οποίος είχε διακόψει τη χορηγία του, αλλά σε πρόσφατη επαφή 
μαζί του μού είπε πως θα επανέλθει· και τέλος μιλήσαμε με τη Cekta, που επίσης είναι μεταξύ των υποστηρικτών της Ένωσης. 
Τέλος, μιλήσαμε με την εταιρεία Arctos που επανήλθε ως χορηγός μας, ενώ η αντιπροσωπεία των φακών Sigma μας έστειλε 
η ίδια mail για να γίνει υποστηρικτής μας – η έδρα της είναι στη Γλυφάδα, όπου πήγαμε με την Π. Μαντζανά για να κάνουμε 
την επαφή και μάλιστα οι άνθρωποι μας είπαν ότι είναι διαθέσιμοι να πάμε, να δοκιμάσουμε τα προϊόντα τους, κλπ.  
Μεταξύ αυτών που δεν έγιναν λόγω Covid και το οποίο ακυρώθηκε πραγματικά στο παρά πέντε -είχαμε κλείσει ημερομηνία, 
τον χώρο, τα ποτά, είχε φτιαχτεί η πρόσκληση, κλπ.- ήταν η τελετή των Βραβείων GSC. Για το βραβείο στη συν. Χ. Μουμούρη 
και στον συν. Γ. Καρβέλα είχαμε κανονίσει την τελετή απονομής και λόγω Covid και των διαδοχικών απαγορεύσεων το 
ακυρώσαμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. 
Είχαμε παρουσία και στο Φεστ. Δράμας και στο Φεστ. Θεσσαλονίκης και στο Φεστ. Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ έγινε μία 
συνάντηση με τους ανθρώπους του Φεστ. Πελοποννήσου, για μία [εκπαιδευτική] συνεργασία, την οποία [για φέτος] έχει 
αναλάβει ο συν. Οδ. Παυλόπουλος.  
Επίσης, υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση ένα σχέδιο για ένα εργαστήριο εκπαίδευσης. Ξέρετε, με όλες αυτές τις [ξένες, 
μεγάλες] παραγωγές που έχουν προκύψει, υπάρχει ανάγκη για κόσμο εξειδικευμένο σε μεγάλες παραγωγές, αλλά 
ταυτόχρονα -λόγω του ότι κάποιοι φεύγουν και πηγαίνουν σε αυτές- παρατηρείται έλλειψη και για τις εγχώριες δουλειές. 
Μιλάω κυρίως για focus-puller γιατί αυτό είναι και το πιο άμεσο, αλλά φυσικά υπήρχε η σκέψη τι γίνεται και πέρα από αυτό, 
για άλλες ειδικότητες. Μας πήρε κοντά ένα χρόνο να συζητάμε για τη χρηματοδότηση [του εργαστηρίου] -γιατί αυτό, όπως 
αντιλαμβάνεστε, έχει ένα κόστος-, οι κύριοι φορείς με τους οποίους μιλήσαμε σε αρκετές συναντήσεις μαζί τους ήταν το 
ΕΚΟΜΕ και το Athens Film Office, ενώ για το ίδιο ζήτημα είχαμε βρεθεί και με το ΕΚΚ και με την ΠΑΚΤ. Αυτή τη στιγμή δεν 
είμαστε σε φάση να ανακοινώσουμε κάποιο αποτέλεσμα, είναι κάτι που το θέλουμε, προσπαθούμε και είναι ακόμη σε 
εξέλιξη. 
Φτιάξαμε τον Κανονισμό Βραβείου GSC, για τον οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα αφού είναι θέμα [της ΗΔ] και ασφαλώς 
βρισκόμαστε και μέσα στη διαδικασία του φετινού Βραβείου με τις δέκα επτά συμμετοχές, που όλοι μας βρήκαμε τον αριθμό 
τους καλό, με καλές συμμετοχές, με εξαιρετικούς συναδέλφους, μέλη και μη. 
Κάτι για το οποίο θα ήθελα τη βοήθεια όλων των μελών: όπως ξέρετε, με το νέο Καταστατικό ανοίχθηκαν δύο νέες κατηγορίες 
[μελών], που είναι τα Δόκιμα Μέλη και τα Συνεργαζόμενα Μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι Δόκιμα και έξι Συνεργαζόμενα – 
και λέω πως χρειάζεται η βοήθεια όλων γιατί θα πρέπει με κάποιον τρόπο να φέρουμε τους βοηθούς μας, τους συνεργάτες. 
Είναι καλό να έχουμε νέους ανθρώπους -ήδη βλέπω τη Φίλη [Ολσέφσκι] και τον Θάνο [Λιμπερόπουλο]- και αυτοί είναι που 
θα μπουν μεθαύριο [στην Ένωση], αυτοί θα είναι εδώ και εμείς θα είμαστε -όπως ο Αλ. Γρίβας- Επίτιμα Μέλη και θα τους 
παρακολουθούμε. Και έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες για το να μπουν και να τριφτούν λίγο, να ακούσουν, να μάθουν τι 
γίνεται – είναι πραγματικά θερμή παράκληση από το ΔΣ και πρέπει να το κάνουμε, δεν είναι τίποτα. Μιλήστε σε έναν άνθρωπο 
και στείλτε ένα μήνυμα ή πάρτε ένα τηλέφωνο κάποιον του ΔΣ να σας καθοδηγήσουμε το πως μπορεί να γίνει… 
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Επειδή σας είπα ότι είχα πάει στα Φεστιβάλ, που σημαίνει ότι βλέπω τις ταινίες και διαβάζω γι’ αυτές, βλέπω και τους τίτλους, 
μην επιτρέπετε στον παραγωγό ή σε οποιονδήποτε άλλον να μην βάζει δίπλα στο όνομά μας το «GSC» – προσωπικά μου κάνει 
μεγάλη χαρά και πρέπει να το αναφέρω για τους δύο συναδέλφους -τον Ph. Papamichael και τον H. Zambarloukos- όταν 
ανοίγω το American Cinematographer ή το British Cinematographer και έχουν δίπλα στο όνομά τους το «GSC». Είναι αναγκαίο 
να υπάρχει, είναι μία ταυτότητα και, αντίθετα με παλιά που για να γραφτούν οι τίτλοι ήταν ολόκληρη διαδικασία, τώρα δεν 
είναι τίποτα – και αν το ξεχνάνε αυτοί, πρέπει να τους το θυμίζουμε εμείς. Και για τους τίτλους και για τα δελτία τύπου να 
τους το λέμε και δεν είναι γιατί είμαστε «ψωνισμένοι» – είναι για τα υπηρετήσουμε κάπως ένα πράγμα, για το οποίο αυτή τη 
στιγμή βρισκόμαστε όλοι εδώ και μιλάμε και συζητάμε και το αγαπάμε. 
Επίσης, υπάρχει ένα θέμα για το οποίο έχετε λάβει ένα mail και ένα Δελτίο Τύπου – αφορά το ζήτημα της ψηφιοποίησης, για 
το οποίο θα ήθελα να μιλήσει πιο αναλυτικά ο Χρ. Αλεξανδρής και επίσης θέλει να αναφερθεί ο Γ. Αρβανίτης. Και αμέσως 
μετά Πρόεδρε να πούμε πολύ σύντομα τρία πράγματα για το παρακάτω… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Για το ζήτημα της ψηφιοποίησης: Τρέχουν εδώ και αρκετό καιρό διάφορα προγράμματα ψηφιοποίησης 
παλιών ταινιών, δηλαδή ταινιών κινηματογραφημένων με φιλμ. Και επειδή ακριβώς αυτά τρέχουν παράλληλα, είναι αλήθεια 
πως δεν υπάρχει ομοιογενές σύστημα, δεν τηρείται σχεδόν κανένα πρωτόκολλο και αυτό για εμάς είναι ένα πρόβλημα – διότι 
είναι κάτι που το οφείλουμε στα μεγαλύτερης ηλικίας μέλη μας και τα Επίτιμα, δηλαδή ακριβώς σε αυτούς που έχουν μεγάλο 
όγκο δουλειάς κινηματογραφημένης με φιλμ. Επίσης, το οφείλουμε στον θεατή και τον ερευνητή του μέλλοντος, γιατί η 
ψηφιοποίηση γίνεται ακριβώς για να καταστήσει προσπελάσιμες τις παλιότερες ταινίες και βέβαια να το κάνει με αξιόπιστο 
τρόπο – δηλαδή, θα πρέπει ο θεατής του μέλλοντος ή και ο σημερινός, να μπορεί να δει τις ταινίες με την εικόνα που έχουν 
κινηματογραφηθεί και έχουν ήδη παρουσιαστεί. Οπότε εμείς, ως ΔΣ, κρίναμε ως άκρως αναγκαία την παρέμβασή μας σε αυτό 
το ζήτημα. Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ώστε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, εκδώσαμε ένα Δελτίο 
Τύπου για να κοινοποιηθεί η θέση μας για το ποια, κατά τη δική μας γνώμη, είναι η ορθή διαδικασία [ψηφιοποίησης] -χωρίς 
να αναφερθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες- και κυρίως για να καταστήσουμε σαφές ότι, εφόσον [η ψηφιοποίηση της ταινίας] 
εξαντλεί όλα τα στάδια -δηλαδή, γίνεται νέο color grading-, θεωρούμε αδιανόητο ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν θα παρίσταται 
ο ΔΦ. Και λέγοντας «να παρίσταται» δεν εννοούμε φυσικά πως θα πάει εκεί να κάνει τον δάσκαλο και να κουνάει το δάχτυλο 
– εννοούμε ότι θα παρίσταται ως μία αξιόπιστη πηγή που αφορά την πρωτότυπη εικόνα. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος ο ΔΦ 
αυτοπροσώπως, είτε -δυστυχώς έχουμε και συναδέλφους που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή- γιατί δεν ζει είτε γιατί απλώς δεν 
μπορεί: αν είναι εν ζωή να μπορεί να υποδείξει αυτόν που θεωρεί κατάλληλο να τον αντικαταστήσει – και αν δεν είναι εν ζωή, 
θα μπορούσε οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στο GSC για να στείλουμε εμείς έναν συνάδελφο, έμπειρο επάνω 
σε αυτό το ζήτημα, που θα μπορούσε να οσφρησθεί έστω ποιο είναι το κλίμα της ταινίας και να προτείνει κάποιες 
κατευθυντήριες γραμμές. 
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εκδώσαμε αυτό το ΔΤ και επίσης αποστείλαμε mails με πρόσκληση για συνάντηση προς διάφορους 
φορείς, μεταξύ των οποίων το ΕΚΟΜΕ, το ΕΚΚ, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η ΕΡΤ και η ΕΑΚ. Με κάποιους από αυτούς έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί οι συναντήσεις -συγκεκριμένα με την Ταινιοθήκη και το ΕΚΚ-, ενώ εκκρεμούν οι υπόλοιπες. Και η 
αλήθεια είναι ότι η έως τώρα υποδοχή των προτάσεών μας δεν είναι αρνητική – στην Ταινιοθήκη μάλιστα ήταν εξαιρετικά 
ένθερμοι και δήλωσαν ότι συμφωνούν μαζί μας, το ΕΚΚ είναι πιο συγκρατημένο αλλά δεν απορρίπτει τη συμμετοχή μας 
εφόσον μιλάμε για μία ολοκληρωμένη διαδικασία· με τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει όταν συναντηθούμε. 
Αντιλαμβάνεστε ότι για εμάς αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, όχι μόνο για τους λόγους που είπα προηγουμένως -δηλ. γενικώς 
περί αξιοπιστίας, κλπ.-, αλλά γιατί, όπως ξέρει καλά ο Γ. Αρβανίτης και ο Αλ. Γρίβας και όσοι έχουν κινηματογραφήσει με 
φιλμ, μιλάμε για μεταφορά από ένα μέσο σε ένα άλλο μέσο και συνεπώς πράγματι μπαίνει ζήτημα αξιοπιστίας και ακριβούς 
αναπαραγωγής [της εικόνας]. 
Θεωρώ ότι η ΓΣ εγκρίνει τις έως τώρα ενέργειες του ΔΣ και εμείς ασφαλώς θα επιμείνουμε και θα εξακολουθήσουμε να 
επιμένουμε διαρκώς σε αυτή την πρόταση, μέχρι να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε 
διαδικασία ψηφιοποίησης που την αναλαμβάνει μόνο ένας κολορίστας -και δεν έχουμε κάτι εναντίον των συγκεκριμένων 
συναδέλφων και συνεργατών μας. Εμείς απλώς εντοπίζουμε το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μία άμεση αναφορά στο 
πρωτότυπο υλικό και ότι ο πιο κατάλληλος να την υποδείξει είναι ο ίδιος ο κινηματογραφιστής, ο ΔΦ. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία. Τον λόγο τώρα έχει ο Γ. Αρβανίτης. 
 

Γ. Αρβανίτης: Θα ξεκινήσω από τους χορηγούς: Θυμάστε ότι, όσο ήμουν Πρόεδρος στο ΦΚΘ, υπήρχε η ιδέα σε κάθε φεστιβάλ 
να έχουμε μια παρουσία και θυμάστε πως η πρώτη παρουσία μας, που περιλάμβανε γύρισμα, coloring, κλπ., είχε πολύ μεγάλη 
επιτυχία. Όταν τελείωσε αυτή, έπεσα επάνω στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΦΚΘ, ο οποίος δεν θα μας έδινε ξανά χώρο 
διότι δεν είμαστε χορηγοί [του Φεστιβάλ]. Είπα εγώ λοιπόν, μήπως θα μπορούσε κάποιος από τους δικούς μας χορηγούς να 
ανέβει και να φτιάξει ένα περίπτερο -και να συνεισφέρουμε οικονομικά κι εμείς λίγο- και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτόν 
τον χώρο για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα του χορηγού μας και να κάνουμε και τη δράση που θέλουμε. Όταν ήμουν 
καλεσμένος σε μία βραδιά που έκανε για μένα στη L'Aquila ο L. Tovoli και υπήρχε μία σχολή κινηματογράφου και ένα 
φεστιβάλ, με πήγε κάπου που ήταν ένα συνεργείο με φοιτητές, με πολύ κόσμο και μία μεγάλη οθόνη έξω και φώτιζαν ένα 
εξωκλήσι – κάποιος φώτιζε μέσα και ένας ΔΦ απ’ έξω εξηγούσε γιατί φώτιζε έτσι και τι θα γινόταν άμα άλλαζε το φως, κλπ. 
Ήταν πολύ ωραίο «μάθημα» και μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΦΚΘ δεν έχω 
πλέον καλές σχέσεις και δεν μπορώ να μεσολαβήσω… 
 

Γ. Φρέντζος: Γιώργο, επειδή γι’ αυτά έχουμε ξαναμιλήσει, θα ήθελα να κάνεις μία αναφορά στο ζήτημα της ψηφιοποίησης 
και μετά, επειδή θέλω να πω τι σκεφτόμαστε για το μέλλον και να ακούσω και τους υπόλοιπους, θα έχεις τον λόγο γι’ αυτό. 
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Γ. Αρβανίτης: Μόνο μία μικρή παρένθεση για το λογότυπο «GSC»: συνάδελφοι θα πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο πριν 
αρχίσουμε την ταινία και να υπάρχει γραμμένο ότι με το όνομά μου θα μπει οπωσδήποτε [το «GSC»]. Και βεβαίως, εφόσον 
είμαι ο ΔΦ, η εικόνα μού ανήκει και θα πρέπει να κάνω το εταλονάζ – είναι πολύ απλό. Εγώ τις προάλλες που ήμουν στην 
Ελλάδα, μού ήρθε mail, μού έστειλαν ένα εισιτήριο και ήρθα [στη Γαλλία] για να κάνω το εταλονάζ μίας ταινίας που είχα κάνει 
πριν είκοσι χρόνια. Και με καλέσαν να κάνω εταλονάζ σε μία ταινία του R. Coutard γιατί δεν είναι εν ζωή. Δηλαδή, υπάρχει 
ένας σεβασμός από τον [Γάλλο] παραγωγό, που δεν βλέπω τον ανάλογο από τους Έλληνες παραγωγούς. 
Για την ψηφιοποίηση τώρα: το καλοκαίρι το πέρασα κάνοντας εταλονάζ στον Θίασο, τον Μεγαλέξανδρο, το Ταξίδι στα 
Κύθηρα, τα Πέτρινα χρόνια, κλπ. Η κατάσταση του negative είναι φρικτή – φτάνει να σας πω ότι στον Θίασο έχουν 
αποχρωματιστεί τα πρόσωπα και είναι ματζέντα και άντε να βγάλεις άκρη. Επισκέφτηκα την αποθήκη της Ταινιοθήκης στην 
Αγ. Παρασκευή και πραγματικά τα negative είναι καλά κλεισμένα, μέσα στα κουτιά τους και σε σωστή θερμοκρασία. Εκείνο 
που δεν έχει όμως είναι… -πρόσφατα πήγα στην Eclair που έχει κάνει ένα ειδικό τμήμα αποκατάστασης και ψηφιοποίησης 
και όταν μπήκα μέσα μου έβαλαν σκούφο, άσπρη μπλούζα και ποδονάρια στα παπούτσια και πάνω από τις αρουλέζες είχαν 
αεραγωγούς που τράβαγαν τις σκόνες, κλπ.-… Πάω να κάνω το Ταξίδι στα Κύθηρα στην εταιρεία Seven Stars, αυτός έβγαλε 
την πόρτα για να την ξαναβάλει, άφησε μια δαχτυλιά επάνω στον φακό και σε όλη την ταινία υπάρχουν -από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο καρέ- τα δάχτυλά του στο αριστερό μέρος της οθόνης. Και όταν είπα πως πρέπει να το ξανακάνουμε μού είπαν 
πως δεν γίνεται, δεν το ξανακάνουμε και θα πρέπει να πάω δικαστικώς τώρα κανονικά. Εάν είχα βεβαίως ένα συμβόλαιο, θα 
τους κανόνιζα – κάτι πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό, γιατί η δουλειά μας… Λοιπόν, στην αρχή, όταν είναι να αρχίσει η 
ταινία και εκεί τα δέχονται όλα, να έχουμε ένα συμβόλαιο που θα λέει ότι και το «GSC» θα μπει – εγώ το βάζω πάντοτε, σε 
όποια ταινία έχω κάνει και στη Γαλλία και στην Αγγλία και παντού και γράφω ότι το εταλονάζ, η τελική εικόνα, είτε είναι φιλμ 
είτε ψηφιακό, είναι… Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνουμε – μην πάμε παρακαλώντας· πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να τους 
αναγκάζουμε, μέσα από ένα χαρτί που έχουμε υπογράψει, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι 
η γνώμη μου – δεν ξέρω. 
Με πήραν και από το ΕΚΚ να μπω στην ομάδα για την ψηφιοποίηση και τους είπα πως ό,τι μπορώ θα σας κάνω – εδώ πήγα 
και έκανα ένα stage για το πως γίνεται η αποκατάσταση του negative και τα ξέρω πολύ καλά. Αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα, 
υπάρχουν τρεις [εμπλεκόμενοι φορείς]: το ΕΚΟΜΕ έχει ένα ποσόν να δώσει και υπάρχει η ΕΑΚ, υπάρχει η Ταινιοθήκη, υπάρχει 
και το ΕΚΚ. Και απ’ ό,τι κατάλαβα, το θέμα είναι ποιος θα πάρει τα λεφτά – δεν γίνεται από ενδιαφέρον να γίνουν οι 
ψηφιοποιήσεις… Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι κατάλαβα εγώ… 
 

Γ. Φρέντζος: Στην πραγματικότητα, η ΕΑΚ πήρε λεφτά από τον ΕΚΟΜΕ για να κάνει το Χώρα σε βλέπω, η ίδια δεν έχει χρήματα. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα διαφωνήσω ότι είναι πολλά… 
 

Γ. Αρβανίτης: Ναι, είναι πολλά. Εμένα μου ζήτησαν τη γνώμη μου και είπα και στο ΕΚΚ και στο ΕΚΟΜΕ ότι εφόσον θέλετε να 
δώσετε, να δώσετε ένα μέρος στην ΕΑΚ, ένα μέρος στην Ταινιοθήκη και ένα μέρος στο ΕΚΚ. Και επίσης πως πρέπει να 
ενισχύσουν τα ελληνικά εργαστήρια, γιατί αλλιώς θα κλείσουν – γιατί η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης ήθελε να τα στείλουμε στη 
Μπολόνια και εγώ τους είπα «πως θα τα πληρώσετε στη Μπολόνια; Και θα πρέπει να κλείσουν τα ελληνικά εργαστήρια;». 
Ενώ, αν δώσουν ένα μέρος σε όλους, θα υπάρξει και μία άμιλλα μεταξύ των εργαστηρίων – ποιος θα κάνει την καλύτερη 
δουλειά, ποιος θα φέρει το τάδε μηχάνημα, κλπ. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε, αλλιώς… Για να γίνει η ψηφιοποίηση μίας 
ταινίας εδώ στη Γαλλία, θα πρέπει να πληρωθούν 150.000€. 
  

Στ. Αποστολόπουλος: Άρα Γιώργο [Αρβανίτη], αν έχεις ολοκληρώσει, υπάρχει η τοποθέτηση πως αφενός θα πρέπει να 
φροντίζουμε εξ αρχής, όταν είναι να ξεκινήσει μία ταινία, να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις μας -και δεν θυμάμαι εάν είχαμε πει ποτέ πως θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρότυπο [συμβολαίου] που 
θα μπορεί να δίνει η Ένωση σε όποιον θέλει- και αφετέρου αν μπορούμε εμείς ως Ένωση να κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε 
αυτό κάπως να θεσμοθετηθεί ή να υιοθετηθεί επισήμως – κάνω λάθος; 
 

Γ. Αρβανίτης: Δεν κάνεις καθόλου λάθος! Εκείνο που έχουμε πετύχει εμείς στο AFC είναι ότι το έχουν αποδεχθεί οι παραγωγοί 
και υπάρχει μία κάρτα που λέει τις υποχρεώσεις μας έναντι του παραγωγού και τις υποχρεώσεις του παραγωγού έναντι των 
ΔΦ. Αυτά έχουν υπογραφεί και δεν χρειάζεται πια να ασχοληθούμε… 
 

Γ. Φρέντζος: Εδώ θέλω να προσθέσω ότι, επειδή σχεδόν από το ξεκίνημα της Ένωσής μας εγώ ήμουν από αυτούς που 
συζητούσαν για τέτοια θέματα, το GSC είναι Ένωση που δεν ασχολείται με εργασιακά ή συνδικαλιστικά [ζητήματα] και λίγο 
το είχαμε αφήσει αυτό απ’ έξω. Η IMAGO έχει βγάλει κάτι σαν αυτό που λέει ο Γ. Αρβανίτης -δηλαδή, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις- και θα έλεγα τώρα ότι καλό θα ήταν να το δούμε. Βέβαια, ο Γ. Αρβανίτης μιλάει για τη Γαλλία, όπου θεωρώ 
πως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ενώ εδώ, ξέρουμε όλοι πολύ καλά -γιατί στη δουλειά είμαστε- τι συμβαίνει με 
τους παραγωγούς – εγώ, υπόσχομαι σε όλους να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα -και αυτό που μας έχει στείλει ο Γ. Αρβανίτης 
και αυτό που έχει αναρτήσει η IMAGO-, μήπως μπορέσουμε και βγάλουμε μία τέτοια φόρμα, αλλά θέλει κουβέντα… 
 

Γ. Αρβανίτης: Ναι, θέλει – εγώ δεν λέω να τους το επιβάλλουμε δια της βίας… 
 

Γ. Φρέντζος: …θέλει κουβέντα, μήπως μας προκύψει «ποιοι είσαστε εσείς που θέλετε…» και γίνει ξαφνικά κανένα τέτοιο 
περίεργο. Θα έλεγα ότι το αφήνουμε να υπάρχει και ότι θα το κοιτάξουμε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτή την προβληματική, είναι εξαιρετικά απλό: με το καινούργιο καθεστώς, 
με το ΕΚΟΜΕ, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό, βάσει του Νόμου για τα εργασιακά. Σε 
κάθε ένα από αυτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπεριέχει τους εργασιακούς όρους, είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να 
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έχουμε μία-δύο παραγράφους στους ειδικούς όρους. Οπότε, με μία επεξεργασία, το προσάπτουμε στους ειδικούς όρους και 
έχουμε τελειώσει – δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε άλλο. 
 

Γ. Αρβανίτης: Μήπως εμείς να κάνουμε την κάρτα με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας και το προωθήσουμε στο ΕΚΟΜΕ 
ή στο ΕΚΚ. Και αν υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης και αυτών θα έχει κάποια βαρύτητα – και δεν θα είναι από εμάς πηγαίνοντας 
πεισματικά στον παραγωγό «θα κάνεις αυτό ή το άλλο», αλλά θα είναι υποχρεωμένος… Δύο πράγματα ζητάμε: το λογότυπο 
«GSC» και να μας [επιτρέψει] να κάνουμε το εταλονάζ. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Δεν μπορούν αυτοί Γιώργο να το κάνουν θεσμικά αυτό – εμείς πρέπει να το κάνουμε, μέσα από το ιδιωτικό 
συμφωνητικό. Είναι πολύ απλό – αν θέλετε, δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, αλλά κάποιες σκέψεις υπάρχουν. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Καλό είναι να μην κάνουμε διάλογο μεταξύ μας, αλλά αυτό που λέει ο Δ. Ευθυμιόπουλος είναι πολύ 
σημαντικό – αυτό που λέει είναι ότι πλέον, λόγω ΕΚΟΜΕ, υπάρχει υποχρέωση να γίνονται ιδιωτικά συμφωνητικά, ενώ μέχρι 
πρότινος γίνονταν δουλειές που δεν υπογράφονταν. Εφόσον τώρα είναι υποχρεωτικό, είναι μία ευκαιρία σε αυτά τα 
συμφωνητικά, θεσμοθετημένα να υπάρξουν αυτές οι οδηγίες σε σχέση με αυτά που ζητάμε -το ακρωνύμιο GSC και το 
εταλονάζ- και αυτά μπορούμε και οι ίδιοι να τα υπερασπιστούμε εφόσον έχουμε ένα συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα 
δύο μέρη -τον παραγωγό και τον δημιουργικό συντελεστή-, να βάλουμε κι εμείς τους όρους μας, που είναι αυτά τα δύο 
πράγματα. Αυτό είναι εύκολο, δεν χρειάζεται… – καλό είναι να δούμε αν υπάρχει τρόπος να είναι έτοιμο, γιατί είναι μία πάγια 
ανάγκη και μία βαθύτερη πίστη όλων μας, αλλά μπορούμε να το διεκδικήσουμε ο καθένας χωριστά, μέχρι να είναι δεδομένο 
αυτό, νομίζω. 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ έδωσα το στίγμα γιατί έμαθα ότι θα γίνει εταλονάζ των ταινιών του Θ. Αγγελόπουλου και θα τις κάνει ένας 
Γιαννάκης – και στέλνω ένα μήνυμα και λέω «κανένας Γιαννάκης δεν θα βάλει χέρι, γιατί θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα – διότι 
είναι η δουλειά μου και δεν επιτρέπω σε κανέναν να την αλλοιώσει». Και θα το έκανα αν συνέβαινε. Τώρα θα μου πεις ότι 
μπορώ να το κάνω επειδή είμαι αυτός [που είμαι] και ότι ένας νέος δεν μπορεί να το κάνει και το καταλαβαίνω, αλλά αν αυτό 
υπάρχει θεσμοθετημένα, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επομένως, το κλείνουμε αυτό και μένει να διερευνηθεί -αυτή είναι δουλειά του Προεδρείου και ο Γ. 
Φρέντζος θα μπορούσε να μας πει γι’ αυτό- τι πιθανότητες έχουμε και πως θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Αλλά σε κάθε 
περίπτωση, νομίζω πως όλοι μας, όταν φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, μπορούμε να ζητήσουμε να 
εμπεριέχει τους δύο όρους που εμείς θεωρούμε απαραίτητους. 
 

Γ. Αρβανίτης: Και από τους παραγωγούς νομίζω πως δεν είναι… Ας πούμε, το GSC θα το βάλουν και το εταλονάζ τους 
συμφέρει… 
 

Γ. Φρέντζος: Στην πραγματικότητα δεν έχει αρνηθεί κανένας να βάλει το GSC – είναι και λίγο μέριμνα δική μας. Το είπα και 
στο ξεκίνημα, το λέω και τώρα: το ξεχνάμε και εμείς, ενώ είναι μέριμνα δική μας. Και για το θέμα του συμφωνητικού, θα το 
κοιτάξουμε – θα δούμε δηλαδή αν θεσμικά μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο και θα πρέπει να το συζητήσουμε. 
Αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, μήπως μιλήσουμε τώρα για τα δύο προτεινόμενα [υποψήφια] μέλη για να το κλείσουμε – και 
μετά, μαζί με τα μελλοντικά και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας, να συνεχίσουμε. Γιατί φοβάμαι μην αρχίσουμε να έχουμε απώλειες 
και το θεωρώ σημαντικό αυτό… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Η ψηφοφορία πως γίνεται; 
 

Γ. Φρέντζος: Η ψηφοφορία, βάσει του Καταστατικού, είναι φανερή. Δια ομιλίας, με όνομα και ψήφο, ώστε να καταγραφεί 
για λόγους πρακτικογράφησης.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επομένως, μετά την οικονομική ενημέρωση και την ενημέρωση επί διοικητικών πεπραγμένων, 
προχωράμε στο τρίτο θέμα, που είναι οι εγκρίσεις των υποψήφιων νέων Τακτικών Μελών. Έχουμε δύο υποψήφια νέα μέλη 
– μια μικρή εισαγωγή από αυτούς που τους προτείνουν… 
 

Γ. Φρέντζος: Ξεκινώντας από τον Γ. Ραχματούλιν, αν θυμάμαι καλά τον έχουμε προτείνει εγώ και ο Γ. Αρβανίτης. Θεωρούμε 
ότι είναι ένας συνάδελφος, ο οποίος έχει έργο να παρουσιάσει -μέχρι τώρα έχει κάνει έξι-εφτά μεγάλου μήκους ταινίες και 
αρκετές μικρού-, είναι κάποιος που είναι μέσα στο επάγγελμα και επίσης -για εμένα ήταν πάντα και είναι σημαντικό- είναι 
ένα παιδί με εξαίρετο χαρακτήρα. Θυμίζω επίσης ότι ο Γ. Ραχματούλιν είχε υποβάλλει υποψηφιότητα και παλιότερα, πριν 
από κάποια χρόνια, και είχε απορριφθεί τότε. 
 

Γ. Αρβανίτης: Εγώ νομίζω πως και η δουλειά του είναι ενός επιπέδου πολύ υψηλού και θα ήταν [λάθος] να μην τον έχουμε 
στην Ένωσή μας. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία νομίζω. 
 

Ακολουθεί ονομαστική φανερή ψηφοφορία για την υποψηφιότητα του συν. Γιώργου Ραχματούλιν, 
το αποτέλεσμα της οποίας είναι:   
υπέρ της υποψηφιότητας: είκοσι τρεις (23) ψήφοι, κατά της υποψηφιότητας: καμία (0) ψήφος. 

 
Στ. Αποστολόπουλος: Δεύτερος υποψήφιος είναι ο Γ. Βαλσαμής– μια εισαγωγή από αυτούς που τον προτείνουν [τον Γ. 
Φρέντζο και τον Χρ. Αλεξανδρή]… 
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Χρ. Αλεξανδρής: Να πω εγώ λοιπόν. Νομίζω πως σε όλους είχε αποσταλεί μία [δική μου] σύνοψη του προφίλ του Γιώργου 
[Βαλσαμή]. Εμένα ήταν μαθητής μου στη σχολή Σταυράκου την τριετία 2015-2017 και είναι αυτό ακριβώς που περιγράφω: 
ένα ήσυχο παιδί, πολύ χαμηλών τόνων, ευγενικό και με ένα άγχος να μην ενοχλήσει -ή, τουλάχιστον, αυτή την εντύπωση 
έδινε-, αλλά επίσης -ξέρετε, όσοι έχουμε την τύχη να είμαστε διδάσκοντες συχνά «σκανάρουμε» την αίθουσα προσπαθώντας 
να κάνουμε ένα «ψυχογράφημα» των σπουδαστών- μου έδινε πάντα την εντύπωση πως ήταν μία από εκείνες τις περιπτώσεις 
σπουδαστών που τους λες ένα πράγμα και καταλαβαίνουν τρία. Οι διδάσκοντες επίσης αναπτύσσουν την επαγγελματική 
διαστροφή να παρακολουθούν στενά τη δουλειά των πρώην σπουδαστών τους. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ, 
παρακολουθώντας το έργου του Γιώργου [Βαλσαμή], έχω πολύ μεγάλη πίστη σε αυτόν – και δεν είναι τόσο τα βραβεία των 
ταινιών που συμμετείχε στις Κάννες, δεν είναι το βραβείο φωτογραφίας που πήρε πρόσφατα στο Φεστιβάλ του Χονγκ-Κονγκ, 
είναι κυρίως ότι έχει μία [ιδιαίτερη] ματιά και είναι από τις περιπτώσεις που θα θεωρούσα εξωφρενικό να μην γίνει μέλος 
μας. Μολονότι η εμπειρία του είναι ακόμη αρκετά μικρή, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οι ταινίες του στο μέλλον θα είναι 
πολλές και ένα μεγάλο μέρος από αυτές θα είναι εξαιρετικές – παρά τη μικρή του εμπειρία, αυτή τη ματιά θα τη ζήλευαν 
πολλοί από εμάς. Συνεπώς, υποστηρίζω ολόθερμα την υποψηφιότητά του. 
 

Γ. Φρέντζος: Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Χρήστος που ήταν και ο δάσκαλός του – δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο 
και προτείνω να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. 
 

Ακολουθεί ονομαστική φανερή ψηφοφορία για την υποψηφιότητα του συν. Γιώργου Βαλσαμή, το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι:   
υπέρ της υποψηφιότητας: είκοσι τρεις (23) ψήφοι, κατά της υποψηφιότητας: καμία (0) ψήφος. 

 
Χρ. Αλεξανδρής: Συνεπώς, μετά και από αυτή την ομόφωνη αποδοχή του νέου μέλους, το GSC από σήμερα έχει σαράντα 
πέντε Τακτικά Μέλη. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Μεγάλη η πρόοδος και είναι πολύ σημαντικό ότι οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Και τώρα, το τέταρτο 
και τελευταίο θέμα της ΗΔ, που είναι η έγκριση του Κανονισμού Βραβείου GSC. 
 

Γ. Φρέντζος: Θα μιλήσουμε γι’ αυτό και μετά έχω δυο-τρία πραγματάκια που έχω σημειώσει για το τι σκεφτόμαστε για το 
μέλλον, κάποιες προτάσεις – επίσης τελειώνοντας θα ήθελα να ακούσω κάτι και από τους Δόκιμους. Ας πάμε στο θέμα του 
Κανονισμού – Χρήστο, κάνε την εισήγηση σε παρακαλώ. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ξέρετε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του Βραβείου GSC 2022 – να 
υπενθυμίσω καταρχάς ότι έχουμε ακόμη δέκα ημέρες προβολής των [υποψήφιων] ταινιών. Δεν σημαίνει ότι μετά οι ταινίες 
θα εξαφανιστούν από τις πλατφόρμες που έχουν αναρτηθεί, αλλά καλό είναι μέχρι τις 30 Μαρτίου να έχουμε ολοκληρώσει – 
και κυρίως αυτή που θα εξαφανιστεί είναι η ταινία του Χ. Ζαμπαρλούκου Belfast, γιατί ήταν ρητή η δέσμευσή τους ότι μέχρι 
τις 30 Μαρτίου θα ισχύουν οι κωδικοί που μας έχουν δώσει. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία τής αξιολόγησης και 
υπενθυμίζω ότι ο τρόπος ψηφοφορίας είναι να κατατάξουμε όλες τις ταινίες σε φθίνουσα σειρά – δηλαδή, κατά σειρά 
προτίμησης. Δεν πρόκειται η πλατφόρμα ψηφοφορίας να κάνει αποδεκτό άλλον τρόπο – θα πρέπει και οι δέκα επτά ταινίες 
να καταταχθούν σε φθίνουσα σειρά. Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο σύνθετο, αλλά είναι και το πιο δίκαιο -απ’ όσο εμείς 
τουλάχιστον έχουμε ανακαλύψει ως τώρα.  
Γι’ αυτό ακριβώς στις 7 Δεκεμβρίου [2021] σας είχε έρθει ένα mail με τον Κανονισμό… – ούτως ή άλλως, βάσει του 
Καταστατικού, έπρεπε να καταρτιστεί ένας Κανονισμός Βραβείου. Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, καθίσαμε 
και τον κάναμε, αφού συζητήσαμε ποιος θα είναι ο τρόπος, κλπ. και με βάση αυτόν τον Κανονισμό που σας ήρθε στις 7 
Δεκεμβρίου τρέχει αυτή τη στιγμή το Βραβείο [του 2022]. Και επειδή στην προηγούμενη πρόσκληση της ΓΣ [που δεν έγινε 
λόγω μη απαρτίας] ήρθαν κάποια Δόκιμα Μέλη και άκουσα μερικές κουβέντες, έχω επιφυλάξει μία μικρή έκπληξη ακόμη και 
για τα μέλη του ΔΣ -εννοώ πως δεν το έχουμε συζητήσει πριν- και θα αναρτήσω τώρα τον υπάρχοντα Κανονισμό, στον οποίο 
έχω διορθώσει το μόνο κομμάτι που μένει να συζητήσουμε στην πραγματικότητα, δηλαδή ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιότητας. Εγώ λοιπόν, έχω γράψει εδώ -και τονίζω πως είναι πρόταση δική μου και όχι του ΔΣ- ότι «Δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιοτήτων για το ετήσιο Βραβείο GSC έχουν: α. Κινηματογραφιστές που είναι Τακτικά ή Επίτιμα ή Δόκιμα μέλη της 
Ένωσης, ανεξαρτήτως της παραγωγής στην οποία έχουν συμμετάσχει και β. Έλληνες και Αλλοδαποί Κινηματογραφιστές που 
δεν είναι μέλη της Ένωσης και που έχουν συμμετάσχει σε ελληνικές παραγωγές ή σε ελληνικές πλειοψηφικές συμπαραγωγές». 
Ούτως ή άλλως, η τωρινή διαδικασία του Βραβείου τρέχει με τις ίδιες προϋποθέσεις, μόνο που δεν έχει γραφτεί πουθενά ότι 
μπορεί να είναι και Δόκιμα Μέλη – εννοώ ότι αναφέρονται μόνον Τακτικά και Επίτιμα. Στους υπόλοιπους όρους του, ο 
Κανονισμός παραμένει όπως τον είχατε λάβει. Η πρότασή μου λοιπόν, είναι να συμπεριλάβουμε και τα Δόκιμα Μέλη, υπό 
την έννοια ότι ένας κινηματογραφιστής/Δόκιμο Μέλος που ως τώρα έχει κάνει μόνο μικρού μήκους ταινίες, εάν κάνει μία 
ταινία [μεγάλου μήκους] ακόμη και στο εξωτερικό, να έχει δικαίωμα υποβολής. 
 

Γ. Φρέντζος: Πάντως, έτσι κι αλλιώς δεν τους εξαιρούσε – απλώς διατυπώνεται τώρα… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πρόεδρε, τους εξαιρούσε με την εξής έννοια: εάν δεν ήταν [Τακτικά] Μέλη και συμμετείχαν σε μία ταινία 
γυρισμένη στο εξωτερικό, που δεν ήταν δηλαδή ελληνική συμπαραγωγή, δεν θα μπορούσαν να υποβάλλουν [υποψηφιότητα] 
– ενώ με αυτή την πρόταση τους εντάσσω… Για παράδειγμα, είδαμε ότι ο Γ. Βαλσαμής έκανε μία ταινία στην Ταϊβάν – λοιπόν, 
δεν θα μπορούσε να λάβει μέρος με εκείνη την ταινία ως μη μέλος. Όμως, τουλάχιστον για τα Δόκιμα Μέλη, νομίζω πως τους 
την οφείλουμε τη διευκόλυνση να μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα. Και είναι η μόνη αλλαγή που προτείνεται – 
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επαναλαμβάνω πως δεν είναι πρόταση του ΔΣ, αλλά προσωπική και ζητώ συγνώμη από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που τα 
αιφνιδιάζω, αλλά μου ήρθε η ιδέα την τελευταία στιγμή… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Είναι σαφές λοιπόν… Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει, έχει άλλες σκέψεις ή διαφωνεί πάνω σε 
αυτό; Κάποιος που είναι σκεπτικός απέναντι σε αυτή την αλλαγή; 
 

Γ. Φρέντζος: Στην αλλαγή που προτείνει ο Χρήστος [Αλεξανδρής] προφανώς και συμφωνώ – νομίζω πως είναι σοφό και πολύ 
καλά έκανε που το σκέφτηκε. Θέλω να προσθέσω -βάζοντας λίγη τροφή για συζήτηση- ότι πρώτον, με τη μόνη αλλαγή που 
υπάρχει, πλέον οι συνάδελφοί μας/μέλη της Ένωσης που έχουν κάνει μία ταινία εκτός Ελλάδος, μπορούν να συμμετέχουν. 
Δεύτερον, μπορούν να συμμετέχουν [ως υποψήφιοι] ξένοι κινηματογραφιστές που συμμετέχουν σε ελληνική παραγωγή. 
Αυτά είναι, για να το κάνουμε λίγο πιο… καταρχάς τα μέλη μας δεν μπορούν να αποκλείονται – αυτές είναι οι δύο αλλαγές 
που μπαίνουν σε συζήτηση, συμφωνώ με την πρόταση για τα Δόκιμα Μέλη και δεν έχω να πω τίποτε άλλο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Έχει ζητήσει τον λόγο ο Γ. Αρβανίτης. 
 

Γ. Αρβανίτης: Συμφωνώ με τον Γ. Φρέντζο – και εγώ όταν έκανα εδώ μία… ήμουν Έλληνας ΔΦ που πήρα το βραβείο στο 
Βέλγιο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Άρα, θέλεις να πεις ότι είναι μία διεθνής πρακτική Γιώργο… 
 

Γ. Αρβανίτης: Ακριβώς, ακριβώς!  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι γι’ αυτό; Υπάρχουν απορίες 
ή κάτι που είναι ασαφές σε σχέση με τον Κανονισμό του Βραβείου;     …[σιωπή]…     Άρα, να προχωρήσουμε στην έγκριση; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συγνώμη Πρόεδρε. Να επαναλάβω ότι τα υπόλοιπα σημεία αφορούν ζητήματα διαδικαστικά -εννοώ τον 
τρόπο οργάνωσης, κλπ.- και απλώς για τυπικούς λόγους πρέπει να εγκρίνει η ΓΣ – αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει 
στο μέλλον, είναι σαφές αυτό. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω ότι αυτό που θα ήταν πρέπον αυτή τη στιγμή θα ήταν να το δούμε ξανά στην οθόνη και να το 
διαβάσουμε για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Πολύ ωραία… 
 

Π. Μαντζανάς: Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις, ουσιαστικά οι διαφορές σε σχέση με πιο παλιά είναι οι εξής δύο: η μία είναι ότι 
μπορούν όλα τα μέλη μας -ακόμη και αυτά που έχουν κάνει ταινία στο εξωτερικό- να υποβάλλουν [υποψηφιότητα] και η άλλη 
είναι ο τρόπος υποβολής, όπου λέμε ρητά πως απαιτείται link – ούτε παίρνουμε από την ΕΑΚ, ούτε από κανέναν. Αυτές οι 
δύο αλλαγές είναι ουσιαστικά, αλλά ας το διαβάσουμε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία, Χρήστο αν θες ανέβασέ το να το διαβάσουμε μία φορά και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ωραία, ο Κανονισμός έχει ως εξής:  … [ανάγνωση από την οθόνη] … 
 

Η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (Greek Society of Cinematographers – GSC) διοργανώνει σε ετήσια βάση 
Βραβείο καλύτερης κινηματογράφησης, βάσει των σκοπών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του Καταστατικού της. Οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής του ετήσιου Βραβείου GSC έχουν ως: 

 

1. Την αποκλειστική ευθύνη για τη διοργάνωση του ετήσιου Βραβείου GSC έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 
Επίσης, το ΔΣ επικυρώνει τις υποψηφιότητες των ταινιών και καθορίζει τον χρόνο, τον χώρο και τον τρόπο απονομής του 
Βραβείου. 
 

2. Το ετήσιο Βραβείο GSC αφορά αποκλειστικά σε ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί δημόσια κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή 
άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  
 

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για το ετήσιο Βραβείο GSC έχουν: 
α. Κινηματογραφιστές που είναι Τακτικά ή Επίτιμα ή Δόκιμα μέλη της Ένωσης, ανεξαρτήτως της παραγωγής στην οποία 
έχουν συμμετάσχει  και 
β. Έλληνες και Αλλοδαποί Κινηματογραφιστές που δεν είναι μέλη της Ένωσης και που έχουν συμμετάσχει σε ελληνικές 
παραγωγές ή σε ελληνικές πλειοψηφικές συμπαραγωγές. 

Οι υποψήφιοι Κινηματογραφιστές, αφού συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και την αποστείλουν στην Ένωση, οφείλουν 
να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη προβολή της ταινίας, αναρτώντας την –με κωδικό πρόσβασης ή χωρίς– σε διαδικτυακή 
πλατφόρμα της προτίμησής τους και να τη διατηρήσουν εκεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας. 
 

4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, εκτός αν ειδικοί λόγοι 
προκαλέσουν την παράτασή της. Την ακριβή ημερομηνία έναρξης υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζει το ΔΣ και την 
ανακοινώνει  με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 

5. Δικαίωμα στην αξιολόγηση των ταινιών και την ψηφοφορία έχουν όλα τα Τακτικά και τα Επίτιμα μέλη της Ένωσης 
Ελλήνων Κινηματογραφιστών. Για να θεωρηθεί η ψηφοφορία έγκυρη, απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν τουλάχιστον του 
ενός τρίτου (⅓) του συνόλου των (Τακτικών + Επιτίμων) μελών. 
 

6. Η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ως εξής: 
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α. Το ΔΣ έχει την ευθύνη ανεύρεσης αξιόπιστης διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας διεξάγεται η ψηφοφορία 
και προκύπτει το αποτέλεσμα. 
β. Η διάρκεια θέασης των ταινιών –και ανάλογα με το πλήθος τους– δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
ημερών. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου θέασης ανακοινώνονται από το ΔΣ. 
γ. Τα Τακτικά και Επίτιμα μέλη, αφού δουν και αξιολογήσουν τις ταινίες που έχουν υποβληθεί, οφείλουν να τις 
κατατάξουν με φθίνουσα σειρά προτίμησης. Ψήφος που δεν φέρει την παραπάνω μορφή κατάταξης όλων των ταινιών, 
δεν θεωρείται έγκυρη. 
δ. Η ψηφοφορία διαρκεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες έναρξης και 
λήξης ανακοινώνονται από το ΔΣ. 
ε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκύπτει αυτόματα από την πλατφόρμα, ενώ κανένα μέλος του ΔΣ δεν έχει τη 
δυνατότητα να το δει πριν την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. 
στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ταινιών, το Βραβείο GSC απονέμεται εξ ημισείας.  
 

7. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος γίνεται περί τα τέλη Μαρτίου, η δε ακριβής ημερομηνία δημοσίευσής του 
αποφασίζεται από το ΔΣ. 

 

Γ. Φρέντζος: Για το 6γ, έτσι κι αλλιώς, δεν ανακοινώνεται η σειρά ποτέ – ανακοινώνεται μόνο η πρώτη και καμία άλλη. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εκτός αν αποφασίσουμε διαφορετικά… 
 

Γ. Φρέντζος: Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι [ο Κανονισμός] και πρέπει να ψηφίσουμε για να τον… [εγκρίνουμε]. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, αντιρρήσεις, προτάσεις… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάποιος που έχει σκέψεις ή κάτι που θα ήθελε να διευκρινιστεί ή να αλλάξει…; 
 

Π. Μαντζανάς: Πάνω στο τελευταίο που ειπώθηκε, δεν έχει νόημα να πούμε πρώτη-δεύτερη-τρίτη εφόσον ένα είναι το 
βραβείο – το βραβείο θα ανακοινώσουμε.   
 

Στ. Αποστολόπουλος: Συμφωνώ απόλυτα με τον Παντελή – και εγώ αυτό σκεφτόμουν… Κάποιος άλλος που έχει κάτι να 
προτείνει; Ο Η. Αδάμης νομίζω ζητάει τον λόγο… 
 

Ηλ. Αδάμης: Μια μικρή παρατήρηση: στην τελευταία πρόταση αναφέρεται η ισοψηφία μεταξύ δύο ταινιών, αλλά για την 
ελάχιστη περίπτωση που έχουμε τρεις, μήπως θα έπρεπε να αναφέρουμε κάτι, έστω για τυπικούς λόγους; Ότι σε περίπτωση 
ισοψηφίας το βραβείο απονέμεται σε όσες ταινίες ισοψηφούν στην πρώτη θέση; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Μπορώ να απαντήσω Πρόεδρε; Γιατί ο Η. Αδάμης έθιξε ένα θέμα που το προηγούμενο ΔΣ το έχει πονέσει 
πολύ… Όπως ξέρετε, το 2019 δυστυχώς ισοψήφησαν τρεις ταινίες – τότε επαναπροκηρύξαμε την αξιολόγηση των τριών 
ταινιών και ξανά ισοψήφησαν αυτές οι τρεις ταινίες. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Η. Αδάμης, αλλά η τριχοτόμηση του 
βραβείου είναι διεθνής πρωτοτυπία – εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου κάτι ανάλογο. Όταν πρόκειται για δύο ταινίες 
δίνεται εξ ημισείας, αλλά στις τρεις ή τέσσερις ταινίες αρχίζει να γίνεται αστείο… 
 

Γ. Φρέντζος: Άσε που κοστίζει 200-τόσα ευρώ… 
 

… [γέλια] … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη… 
 

Π. Μαντζανάς: Πρώτον, το βραβείο μας κοστίζει 310€ και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να έχουμε ισοψηφία. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Είναι αλήθεια ότι επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο μετά από δοκιμές, ακριβώς γιατί είναι πολύ δύσκολο να 
ισοψηφήσουν ταινίες. Γιατί υπάρχει ο αλγόριθμος που, σε περίπτωση ισοψηφίας [στην πρώτη θέση], λαμβάνει υπόψη ποια 
από τις δύο κατέλαβε περισσότερες φορές τη δεύτερη θέση ή την τρίτη θέση και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα…  
 

Π. Μαντζανάς: Πάει και κάνει διπλή και τριπλή κατανομή. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς, κάνει και άλλες κατανομές, οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά…  
 

Π. Μαντζανάς: Είναι σχεδόν αδύνατο, βασικά. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ο Η. Αδάμης πρότεινε κάτι όμως – καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο να 
ξανασυμβεί να υπάρξουν τρεις ισοψηφήσασες ταινίες, αλλά θα συμφωνήσω με τον Ηλία, υπό την έννοια ότι, εφόσον είναι 
δύσκολο να συμβεί δεν μας απασχολεί και προτείνω -ως μέλος και όχι ως Πρόεδρος της Συνέλευσης-, σύμφωνα με την 
ψηφοφορία οι ισοψηφήσασες ταινίες να μοιράζονται το βραβείο – ας είναι πέντε. Είναι αδύνατο να συμβεί, οπότε δεν 
υπάρχει λόγος να… Αν το περιορίσουμε δηλαδή, θα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να προβλεφθεί και θα 
δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Αν όμως το αφήσουμε σε αυτόν τον γενικό κανόνα και εφόσον, με τον τρόπο που έχει 
προβλεφθεί είναι απίθανο μάλλον, είμαστε καλυμμένοι. Σκέφτομαι δηλαδή, πώς θα έχουμε λιγότερα προβλήματα…  
 

Γ. Φώτου: Εγώ θα έλεγα, από τη στιγμή που είναι απίθανο, θα πρότεινα… Εντάξει, νομίζω πως είναι λίγο περίεργο να 
μοιράζονται τρία και τέσσερα ή πέντε βραβεία ταυτόχρονα σε αντίστοιχες ταινίες και θα έλεγα, αν τυχόν γίνει κάτι τέτοιο και 
ισοψηφήσουν τρεις ή τέσσερις ταινίες, να ξαναγίνει ανάμεσα σε αυτές μία νέα ψηφοφορία – αυτή είναι η άποψή μου. 
 

Γ. Αρβανίτης: Αυτό έγινε όμως όταν βγήκαν τρεις – έγινε ξανά η ψηφοφορία και ξαναβγήκαν τρεις. 
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Γ. Φώτου: Νομίζω όμως ότι τότε ήταν άλλη η διαδικασία των ψήφων, σωστά; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ναι, σωστά – δίκιο έχεις. 
 

Γ. Φώτου: … οπότε, με την καινούργια διαδικασία, που υποτίθεται πως είναι καλύτερη, θεωρώ ότι αν γίνει αυτό και 
ξαναψηφίσουμε, δεν θα προκύψει πάλι ότι και οι τρεις θα έχουν τις ίδιες ψήφους. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Είμαστε σύμφωνοι. Άρα; Ο Η. Αδάμης έχει ζητήσει πάλι τον λόγο… 
 

Η. Αδάμης: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ απίθανο να υπάρξει τριπλή ισοψηφία με το σύστημα αυτό -είναι ένα σύστημα 
που επί πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσα να εξηγήσω ότι είναι σχεδόν το πιο δίκαιο και σε άλλες ψηφοφορίες-, απλώς εδώ 
μου φάνηκε ότι θα μπορούσαμε κάπως να μπλέξουμε αν αναφέρουμε μόνο δύο ταινίες. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο 
Γιάννης [Φώτου] ότι, αν -μία στο εκατομμύριο- είναι περισσότερες από δύο, να ξαναγίνει η ψηφοφορία μεταξύ αυτών ή 
μπορούμε να το αφήσουμε και ως έχει, αν θεωρούμε ότι είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί για περισσότερες από δύο [ταινίες] 
– που κι εγώ πιστεύω πως είναι μάλλον απίθανο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία. Άρα, το ερώτημα που μένει να αποφασιστεί για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία είναι, αν 
το βραβείο μοιράζεται στις ταινίες που θα ισοψηφήσουν ή αν -σε περίπτωση που είναι πάνω από δύο- επαναλαμβάνεται η 
ψηφοφορία ανάμεσα στις ισοψηφήσασες;  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ακριβώς αυτό. 
 

Π. Μαντζανάς: Δεν νομίζω πως χρειάζεται να ξαναπάμε σε ψηφοφορία γιατί το κάνει το σύστημα αυτόματα – ουσιαστικά 
κάνει διπλή κατανομή, πετάει τον τελευταίο, ξαναμοιράζει τις ψήφους ανάλογα με τη βαθμολογία που έχει πάρει η κάθε 
ταινία, οπότε βγάζει μοναδικό νικητή.  
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν βγάζει πάντα. Υπάρχει μία σπάνια αλλά πιθανή περίπτωση που τρεις 
ταινίες μπορεί να ισοψηφήσουν – ακόμη και με βάση τις κατανομές εννοώ. Είναι μία στις, ούτε ξέρω πόσες πιθανότητες, 
αλλά… 
 

Γ. Φρέντζος: Θέλω να πω πως είναι προφανές ότι αν [το βραβείο] πάει σε δύο ή σε τρεις, αδυνατίζει το όλο και θα είναι 
εξευτελιστικό – πρέπει να σκεφτόμαστε και τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Γιατί, εφόσον είναι ένας ο βραβευμένος, 
χρειάζεται να γίνει μία ωραία δουλειά και εννοώ με δημοσιότητα και κίνηση, κλπ. Το άλλο είναι, ας μπει στο κείμενο – μπορεί 
να το αποκλείει το σύστημα όπως λέτε ή να είναι μία στο εκατομμύριο, ας μπει λοιπόν ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, 
ξαναψηφίζουμε. Για να το κλείσουμε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Άρα, αυτό που προτείνει ο Γ. Φρέντζος είναι ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας -είτε είναι δύο ή 
περισσότερες ταινίες- ξαναψηφίζουμε ανάμεσα στις ισοψηφήσασες, για να έχουμε ένα και μοναδικό βραβείο, σωστά; 
 

Γ. Φρέντζος: Ιδανικά θα ήταν έτσι. Αλλά τώρα και το «εξ ημισείας»…, στη Θεσσαλονίκη έχουμε δώσει – υπάρχουν τέτοια 
βραβεία «εξ ημισείας». Εκεί δεν χαλάει – στο τρία χαλάει, στο τρία… Αυτό προτείνω. 
 

Π. Μαντζανάς: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε το «εξ ημισείας» και είναι σημαντικό ο τρόπος 
[ψηφοφορίας] να είναι λίστα. Όταν ο τρόπος είναι με λίστα και γίνει δεύτερη ψηφοφορία, είναι πολύ πιθανό και η δεύτερη 
ψηφοφορία ανάμεσα στις δύο πρώτες να πάει πενήντα-πενήντα – είναι πιο πιθανό να πάει πενήντα-πενήντα με δεύτερη 
ψηφοφορία, απ’ αυτό που κάνει το σύστημα από μόνο του. Καταλαβαίνω όσα ειπώθηκαν, να βάλουμε και «εξ ημισείας» και 
τρία και πέντε και όσα θέλετε, αλλά το σημαντικό είναι ο τρόπος ψηφοφορίας να είναι αυτός, με λίστα – γιατί αν πούμε ότι 
αύριο αλλάζουμε τον τρόπο ψηφοφορίας και ψηφίζουμε μία ταινία, έχει καταστραφεί όλο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Παντελή, ούτως ή άλλως μέχρι τώρα, από τη συζήτηση έχει προκύψει ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση σε 
αυτό [το σύστημα ψηφοφορίας] – είμαστε όλοι σύμφωνοι. 
 

Π. Μαντζανάς: Για το μέλλον λέω εγώ… 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Π. Σαλαπάτα – εξουσιοδότηση προς τον συν. Δ. Ευθυμιόπουλο ] ... 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Για να συνοψίσουμε λοιπόν, αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε είναι αν θα γίνεται δεύτερη 
ψηφοφορία ή δεν θα γίνεται. Έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι με την ιεράρχηση των ταινιών είναι δύσκολο να υπάρχουν 
ισοψηφίες και νομίζω πως έχει δίκιο ο Παντελής [Μαντζανάς] ότι αν υπάρχει δεύτερη ψηφοφορία είναι πιο πιθανό να 
υπάρχει ισοψηφία – οπότε πρέπει να αποφασίσουμε αν θα το αφήσουμε… 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Πρόεδρε έχω ζητήσει τον λόγο… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Βεβαίως, ναι. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, έχω να πω πως δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δηλαδή όντως, 
αν έρθει δεύτερη φορά, κάποιος θα βάλει πρώτη την Α και δεύτερη τη Β – οπότε αποκλείεται. Ναι, να υπάρχει δεύτερη 
ψηφοφορία για να μην υπάρχουν τρεις [ταινίες], αλλά είναι απλό – μετά, με τον αλγόριθμο, έχει τελειώσει. Δηλαδή, αν 
χρειαστεί να πάει σε δεύτερη [ψηφοφορία] μεταξύ τριών, αποκλείεται όλοι εμείς να τις βάλουμε με την ίδια σειρά. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Εάν μείνουν τρεις και πρέπει να γίνει ψηφοφορία γι’ αυτές τις τρεις, τότε θα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει 
ισοψηφία. Στην αρχή, όταν θα ψηφίσουμε με λίστα όλες τις ταινίες, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ισοψηφία – αν όμως 
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μείνουν δύο ή τρεις και πρέπει να επαναληφθεί [η ψηφοφορία] γι’ αυτές, τότε είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιο εύκολο να 
υπάρξει ισοψηφία. Εννοώ ότι δεν είναι λύση η δεύτερη ψηφοφορία. 
 

    … [ Αποχώρηση του μέλους Γ. Γιαννέλη – εξουσιοδότηση προς τον συν. Η. Αδάμη ] ... 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ο Γ. Αρβανίτης έχει τον λόγο. 
 

Γ. Αρβανίτης: Εάν, για παράδειγμα, βγουν τρεις – η δεύτερη ψηφοφορία που είναι να γίνει είναι ώστε ρητά να βγάλουμε την 
πρώτη, δηλαδή, μία από τις τρεις και να αποκλειστούν οι άλλες δύο. Θα ψηφίσεις από τις τρεις ποια θέλεις να βγει πρώτη – 
θα ξαναβγεί πάλι ισοψηφία πιστεύεις; 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Όσο πιο λίγες είναι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει για ισοψηφία. 
 

Γ. Αρβανίτης: Τότε να αποκλείσουμε την τρίτη με κάποιον τρόπο. Δύο μπορούν να είναι – εμείς βέβαια πάμε για την πρώτη, 
αλλά αν βγουν δύο, να το μοιράσουμε το βραβείο. 
 

Γ. Φρέντζος: Γιώργο, δεν είναι σωστό αυτό που λες… 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ο Π. Μαντζανάς έχει τον λόγο. 
 

Π. Μαντζανάς: Πιστεύω πως πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αυτό το έχουμε ήδη πάθει μία φορά: κάναμε 
δεύτερη ψηφοφορία με τις τρεις [ταινίες] και βγήκε πάλι τριπλή ισοψηφία. Οπότε, αληθεύει αυτό που είπε ο μαθηματικός 
Οδ. Παυλόπουλος, ότι όσο μικρότερη είναι η δεξαμενή απ’ όπου τραβάς, τόσο πιο εύκολα βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε μία απόφαση για το τι θα λέει ο Κανονισμός. Αν θέλουμε να 
είναι ένα το βραβείο ή αν μπορεί να είναι σε δύο ισοψηφήσασες ή αν -στην περίπτωση τριών ταινιών που έχουν ισοψηφήσει- 
θα προχωράμε σε νέα ψηφοφορία μεταξύ των τριών. Με ιεράρχηση πάλι, γιατί, απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει 
ιεράρχηση είναι δυσκολότερο από το αν ψηφίζουμε για μία μόνο. Τον λόγο έχει ο Αρ. Θέος που επανήλθε. 
 

Αρ. Θέος: Μιας που επανήλθα και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για το βραβείο και την πιθανότητα ισοψηφίας, πρέπει να 
σας πω ότι η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε -το election runner- έχει μία δυνατότητα που δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει 
ως τώρα: να διατάσσει με σειρά προτίμησης τις ταινίες και αυτόματα το σύστημα να αποκλείει κάποιες ταινίες, κάνοντας 
μόνο του δεύτερο και τρίτο γύρο. Για παράδειγμα, αν δύο ταινίες ισοψηφήσουν και έχουν επτά βαθμούς, λαμβάνει υπόψη 
πως πήγαν οι ίδιες ταινίες στις πιο κάτω προτιμήσεις – σ’ αυτούς δηλαδή που δεν τις ψήφισαν [ως πρώτες]. Έτσι, βγάζει μόνο 
του και σου παραδίδει σε αρχείο τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε να βγάλει τη μία – και μπορεί μερικές φορές κάποια 
πράγματα να φαίνονται περίεργα, αλλά ακολουθεί ένα μαθηματικό μοντέλο και, ας πούμε, αν υπάρχουν τρεις που 
ισοψήφησαν στον πρώτο γύρο, μπορεί στον δεύτερο γύρο να μείνουν οι δύο και στον τρίτο να μείνει η μία. Υπάρχει λοιπόν 
ένα τέτοιο σύστημα και δεν ξέρω αν θέλουμε να το σκεφτούμε – εμείς δεν το είχαμε χρησιμοποιήσεις ως τώρα. 
 

Γ. Φρέντζος: Που σημαίνει πως αν έχουν ισοψηφήσει τρεις, υπολογίζει μετά πόσα δεύτερα έχουν πάρει και πόσα τρίτα και 
πόσα τέταρτα… 
 

Αρ. Θέος: Ακριβώς… 
 

Γ. Φρέντζος: … που σημαίνει πως το να βγάλει μετά ισοψηφία… 
 

Αρ. Θέος: Δεν τη βγάζει – δίνει κατευθείαν [μοναδική] απάντηση. Δεν ξέρω τα μαθηματικά από πίσω, αλλά αυτό κάνει. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Για να το καταλάβουμε όλοι και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε: άρα, αυτό που λες είναι ότι 
υπάρχει μία επιλογή, η οποία λαμβάνει υπόψη της την ιεράρχηση και κάνοντας δεύτερο γύρο μπορεί να επιλέξει αν θα βγάλει 
μία ως τελικό αποτέλεσμα ή αν θα βγάλει δύο; 
 

Αρ. Θέος: Όχι, κάνει μόνο του δεύτερο και τρίτο γύρο – δεν χρειάζεται δεύτερη ψηφοφορία. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ναι, είναι κατανοητό αυτό. Το ερώτημά μου είναι αν έχεις την επιλογή πόσους γύρους θα κάνει και να 
ορίσεις αν ο στόχος είναι να βγάλει ένα [μοναδικό αποτέλεσμα] ή δύο ισοψηφήσασες. 
 

Αρ. Θέος: Βγάζει ένα και κάνει όσους γύρους χρειαστούν για να βγει αυτό το ένα – δεν του ορίζεις τίποτα. Απλώς επιλέγεις 
να γίνει με αυτόν τον τρόπο και όταν το επιλέγεις, το σύστημα το υπολογίζει. Δεν ξέρω τον τρόπο που το κάνει, αλλά το κάνει 
– και δίνει μετά αποτελέσματα και σου λέει: αποτέλεσμα πρώτου γύρου, αποτέλεσμα δεύτερου γύρου, αποτέλεσμα τρίτου 
γύρου, κλπ. 
 

Γ. Αρβανίτης: Να πω ότι η εμπειρία που έχω είναι μόνο με τα César εδώ πέρα, που γίνεται η πρώτη ψηφοφορία και μετά, στη 
δεύτερη, πρέπει να ψηφίσεις μόνον έναν μεταξύ των τριών υποψηφίων – και έτσι βγαίνει ο νικητής. Δηλαδή, στην πρώτη 
βγάζουν τις ψήφους και μπορεί να μείνουν τρεις που ίσως έχουν και ισοψηφία – και στη δεύτερη πρέπει να ψηφίσεις τον 
έναν μόνο. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Κατανοητό Γιώργο. Απλά αυτό σε βάζει σε διαδικασία δεύτερης ψηφοφορίας – θα το σκεφτούμε… Έχει 
ζητήσει τον λόγο ο Π. Μαντζανάς. 
 

Π. Μαντζανάς: Εκτός ότι σε βάζει σε διαδικασία δεύτερης ψηφοφορίας, έχει να κάνει και με το πλήθος των ψήφων – όταν οι 
ψήφοι είναι πεντακόσιες, η περίπτωση ισοψηφίας είναι πολύ μικρότερη απ’ όταν οι ψήφοι είναι είκοσι ή τριάντα. 
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Στ. Αποστολόπουλος: Συμφωνούμε. Ακούμε τον Γ. Φώτου. 
 

Γ. Φώτου: Απ’ ό,τι κατάλαβα, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ισοψηφία μεταξύ τριών και πιστεύω ότι η ερώτηση είναι: εάν, 
σε αυτή την μία πιθανότητα τελικά έχουμε τριπλή ισοψηφία, θα δώσουμε τρία βραβεία ή θα πάμε σε δεύτερη ψηφοφορία, 
σωστά; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα, όμως αυτό που λέει ο Αργύρης [Θέος] είναι ότι η 
πλατφόρμα στην οποία ψηφίζουμε έχει έναν τρόπο ώστε, αν υπάρχουν ισοψηφήσασες, σε δεύτερο γύρο να υπολογίζει την 
ιεράρχηση – το οποίο είναι λογικό και δίκαιο και μας απαλλάσσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Τον λόγο έχει ο Κ. Κουκουλιός. 
 

Κ. Κουκουλιός: Εφόσον οι πιθανότητες να ισοψηφήσουν δύο ταινίες -πόσο μάλλον τρεις- είναι τόσο λίγες, μήπως αρκεί να 
γράψουμε ότι, σε περίπτωση που είναι περισσότερες από δύο ταινίες που κέρδισαν, θα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό ακριβώς λέμε τώρα… Συμφωνούμε και ευχαριστούμε που το διατυπώνεις με σαφήνεια. Λοιπόν, 
τι προτείνετε; Ο Π. Μαντζανάς κάτι θέλει να πει. 
 

Π. Μαντζανάς: Προσωπικά επιμένω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε η [διπλή] ισοψηφία – είμαστε λίγοι άνθρωποι και πιστεύω 
πως πρέπει, ακόμη και ανοιχτά… Ας πούμε πως δεν υπάρχει το σύστημα που θα βγάλει τον έναν – εγώ μιλάω δομικά, είμαστε 
συνάδελφοι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και να πούμε αυτή είναι η ταινία. Δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις – ότι δύο 
ταινίες ή τρεις ταινίες ισοψηφούν. Πρέπει να λέμε ότι αυτή είναι – και με κουβέντα άμα θέλετε και με ανοιχτή ψηφοφορία 
αν… Δηλαδή, θεωρώ ότι εάν τελικά υπάρξει ισοψηφία, πρέπει να πάει σε ανοιχτή ψηφοφορία και σε κουβέντα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Είναι θέμα Κανονισμού και ο Κανονισμός γι’ αυτό είναι εδώ θα ψηφιστεί απ’ όλους μας… 
 

Γ. Φρέντζος: Προτείνω να προσθέσουμε στον Κανονισμό -αφού λέει ο Αργύρης [Θέος] ότι υπάρχει αυτό το σύστημα στη 
βαθμολογία, άρα αποκλείει να υπάρξει ισοψηφία-, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: … που σημαίνει επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις ισοψηφήσασες ταινίες. 
 

Γ. Φρέντζος: Ακριβώς – δύο, τρεις τέσσερις, πέντε, όσες είναι. Δεν θα βγει – ήδη αυτό που είπε ο Αργύρης είναι σημαντικό, 
εάν το σύστημα όντως υπολογίζει έτσι, δεν θα βγει. Εάν προκύψει, ας ξαναψηφίσουμε και δεν θα βγει δεύτερη φορά 
ισοψηφία.  
 

Στ. Αποστολόπουλος: Εγώ είμαι σύμφωνος με αυτό που προτείνει ο Γ. Φρέντζος – υπάρχουν άλλες προτάσεις; 
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ θέλω να ξαναπώ ότι πιστεύω πως πρέπει να είναι ένα το βραβείο και πιστεύω πως άμα πάμε σε κλειστή 
ψηφοφορία μεταξύ τριών είναι πολύ πιθανό να βγει ξανά ισοψηφία – γιατί το έχω ζήσει… 
 

Γ. Φρέντζος: Δεν θα βγει Παντελή… 
 

Π. Μαντζανάς: Το έχω ζήσει… το έχω ζήσει… 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Θα βγει συνάδελφοι, έχει δίκιο ο Παντελής… 
 

Π. Μαντζανάς: Θα βγει, είναι εύκολο να βγει και αν θέλετε -μεγάλοι άνθρωποι είμαστε- ας γίνει ανοιχτή – δηλαδή, η δεύτερη 
[ψηφοφορία] να είναι ανοιχτή. 
 

Γ. Φρέντζος: Τι ανοιχτή – το ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε, τι συζητάμε; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Συγνώμη, αλλά τώρα προτείνεις Έκτακτη ΓΣ για να δοθεί το Βραβείο;  
 

Γ. Φρέντζος: Εγώ ησυχάζω με αυτό που είπε ο Αργύρης… 
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ ησυχάζω με το ότι έχει γραφτεί στα πρακτικά αυτό… Και άμα γίνει δεύτερη… 
 

Γ. Φρέντζος: Θα το βάλουμε όμως να υπάρχει στον Κανονισμό, να ξαναψηφίσουμε. Σαν τον Πάπα, θα ψηφίζουμε συνέχεια 
μέχρι να βγει λευκός καπνός… Ας υπάρχει εκεί πέρα, να τελειώνουμε. 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αφού μετράει δεύτερες και τρίτες κατανομές, δεν υπάρχει περίπτωση. 
 

Γ. Φρέντζος: Αυτό λέω κι εγώ. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κάνουμε έναν Κανονισμό, ο οποίος να μπορεί να 
προβλέπει και να δίνει ένα πλαίσιο με σαφήνεια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εφόσον υπάρχει αυτό που λέμε ότι το σύστημα 
επιτρέπει να βγάλεις μόνον έναν, ας υπάρχει αυτό που λέει ο Γ. Φρέντζος ότι σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η 
ψηφοφορία. 
 

Γ. Φρέντζος: Επίσης, θυμίζω ότι ο Κανονισμός επαφίεται στο εκάστοτε ΔΣ, που μπορεί να τον αναπροσαρμόζει, να τον αλλάζει,  
να τον κάνει ό,τι θέλει – είναι στο ΔΣ, με έγκριση της ΓΣ εννοείται. Άρα, να το κλείσουμε συνάδελφοι. 
 

Π. Μαντζανάς: Ερώτηση: το «εξ ημισείας» [θα] υπάρχει; 
 

Δ. Ευθυμιόπουλος: Αν το βγάλει το σύστημα, υπάρχει. 
 

Γ. Φρέντζος: Ωραία, άρα να μείνουμε στο «εξ ημισείας». Στους δύο, υπάρχει «εξ ημισείας» – πάνω από δύο, επαναλαμβάνεται 
η ψηφοφορία. 
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Η. Αδάμης: Θα ήθελα να πω ότι ζητώ συγνώμη που φάγαμε όλον αυτό τον χρόνο με την παρατήρησή μου, αλλά θεώρησα ότι 
υπήρχε εκεί πέρα ένα μικρό κενό, που θα οδηγούσε σε μελλοντικά προβλήματα, επειδή αναφέρονταν μόνο δύο [ταινίες] και 
δεν προβλεπόταν τι θα συμβεί αν είναι πέραν των δύο. Δεν είχα καμία διάθεση να κρίνω τη διατύπωση… Μόνο αυτό ήθελα 
να πω. Ευχαριστώ. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Ασ’ τα αυτά τώρα, εντάξει… Δεν σε συγχωρούμε, αλλά τέλος πάντων… 
 

… [γέλια] … 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Άρα, υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, αν δηλαδή είμαστε σύμφωνοι, σε περίπτωση 
που έχουμε πάνω από δύο ισοψηφήσασες ταινίες να προχωράμε σε δεύτερη ψηφοφορία. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό – 
υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση;      … [σιωπή] … 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αν δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν, θα προστεθεί στον Κανονισμό, ο οποίος θα διατυπωθεί σωστά και θα 
αποσταλεί σε όλα τα μέλη.  
 

Γ. Φρέντζος: Αλλά θεωρούμε ότι έχουμε την έγκριση [της ΓΣ] γι’ αυτό, σωστά; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση; 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Εγώ συνάδελφοι πιστεύω πως πρέπει να εξετάσουμε αυτό που λέει ο Αργύρης – αν η εφαρμογή αυτή 
μπορεί να μας διασφαλίσει ότι θα βγαίνει ένας μόνον, να το κάνουμε έτσι. Γιατί διαφορετικά, το εκάστοτε ΔΣ θα μπλέκει με 
αυτή την ιστορία, γιατί μπορεί να βρίσκεται ένας που θα αμφισβητεί το αποτέλεσμα και να ζητάει να ξαναγίνει ψηφοφορία 
– και σας υπογράφω ότι αν είναι μόνο δύο-τρεις οι υποψήφιες ταινίες, θα βγαίνει συνέχεια ισοψηφία. Κρούω τον κώδωνα 
του κινδύνου! Αν αυτό μπορεί να αποφευχθεί με μία εφαρμογή, η οποία θα βγάζει κατευθείαν αποτέλεσμα για έναν, είναι 
ό,τι καλύτερο, γιατί δεν θα υπάρχει παρεξήγηση. 
 

 Γ. Φρέντζος: Οδυσσέα, αυτό ακριβώς θα κάνουμε – απλώς μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουμε με κάλπη, για 
παράδειγμα. Ας υπάρχει στον Κανονισμό, για να φαίνεται – γιατί, αφού το είδε ο Ηλίας [Αδάμης], θα το δει και κάποιος άλλος. 
Να υπάρχει λοιπόν στον Κανονισμό και ας το αφήσουμε… Εμείς το αναλύσαμε υπερβολικά – εμείς θα πάμε με αυτό που 
προτείνει ο Αργύρης. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Να πω όμως ότι και σε κάλπη να πάμε μελλοντικά, είναι καλό από τώρα να προβλέπεται ώστε η 
ψηφοφορία να γίνεται με λίστα και όχι με δυο-τρεις σταυρούς μόνο. Γιατί πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Επειδή μπορεί να μας πάρει άλλη μισή ώρα αν συνεχίσουμε έτσι, να πω ότι: καταρχάς έχουμε μέλη 
που ψηφίζουν από το εξωτερικό, άρα συμφωνούμε όλοι ότι η ψηφοφορία θα είναι διαδικτυακή και μέσω πλατφόρμας. 
Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί [η ισοψηφία] και να έχουμε έναν μόνο νικητή, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – αν το ΔΣ 
θέλει να μπλέξει μην ενεργοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, είναι στο χέρι του, αλλά δεν νομίζω πως το θέλει κανείς αυτό. 
Άρα, αυτό που λέει ο Γ. Φρέντζος είναι, σε περίπτωση που… [προκύψει τριπλή ισοψηφία], ας υπάρχει γραμμένο στον 
Κανονισμό για να το έχουμε καλύψει. Είναι σαφές ότι θέλουμε και προτιμούμε να έχουμε ένα βραβείο, έναν νικητή και 
υπάρχει τρόπος αυτό να συμβεί. Οπότε, με την προσθήκη αυτού που λέει ο Γ. Φρέντζος, το έχουμε καλύψει και επαφίεται 
στο ΔΣ -έχοντας την εμπειρία οι προηγούμενοι, δεν θα ήθελαν να το ξαναζήσουν- να το διαφυλάξει. Είμαστε όλοι σύμφωνοι 
ή να ψηφίσουμε [κανονικά]; 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις αρκεί – φαντάζομαι ότι τα παριστάμενα μέλη μιλάνε και για λογαριασμό 
όσων εκπροσωπούν… 
 

Π. Μαντζανάς: Εγώ, η μόνη αντίρρηση που έχω είναι για το «εξ ημισείας»… Θέλω μοναδικό [βραβείο]… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Εντάξει, καταγράφεται. 
 

Οδ. Παυλόπουλος: Και εγώ συμφωνώ με τον Π. Μαντζανά. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αυτό που είπαμε και ανέλυσε ο Αργύρης, διασφαλίζει το μοναδικό. Είναι σαφές – σε εμένα είναι 
ξεκάθαρο. 
 

Π. Μαντζανάς: Το λέω για το μέλλον, που ένα άλλο ΔΣ μπορεί να επιλέξει έναν άλλο τρόπο και να πούμε ότι θα δώσουμε δύο 
[βραβεία]. Εγώ θέλω πάντα να είναι μοναδικό, να μην υπάρχει «εξ ημισείας». 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Παντελή, το άλλο ΔΣ που θα επιλέξει τον άλλο τρόπο, μπορεί και να επιλέξει να το δίνει στις πέντε πρώτες 
[ταινίες] – συνεπώς, αν έχει την έγκριση της ΓΣ, δεν θα του επιβάλλουμε εμείς τι θα κάνει. 
 

Π. Μαντζανάς: Ναι, εγώ είπα την άποψή μου – πειράζει; 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε; 
 

Γ. Φρέντζος: Πρόεδρε χρειάζομαι ένα τρίλεπτο ακόμη για να πω λίγα πράγματα που αφορούν το μετά, το μέλλον. 
Καταρχάς, να σημειώσω ότι το ακρωνύμιο [GSC] γράφεται με κεφαλαία – όλα τα ακρωνύμια είναι με κεφαλαία. Το λέω γενικά, 
γιατί καλό είναι να έχουμε μία ομοιομορφία και κλείνω με αυτό. 
Για το μέλλον τώρα και με αφορμή το Βραβείο, το ΔΣ θα ήθελε, όταν με το καλό θα έχει καλοκαιριάσει, δεν θα έχουμε Covid, 
δεν θα έχουμε πόλεμο, σε έναν ωραίο ανοιχτό χώρο να κάνουμε μία τελετή απονομής του Βραβείου με κόσμο – δηλαδή, να 
βρεθούμε, να καλέσουμε κόσμο και να γίνει PR και να γίνουμε λίγο πιο ανοιχτοί στον κόσμο. 
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Δεύτερο, το εργαστήριο [βοηθών κάμερας] για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, είναι κάτι που το συνεχίζουμε και το 
ψάχνουμε και που προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. 
Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για οτιδήποτε – τώρα που είχα ανεβεί στην Θεσσαλονίκη, σας είπα ότι βρέθηκα με τον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστ. Δράμας, καθώς και με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΦΚΘ -το «βρέθηκα» βάλτε το μέσα 
σε πολλά εισαγωγικά γιατί ήταν υπερβολικά απασχολημένοι- και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Αθήνα, με σκοπό να 
καταθέσουμε προτάσεις [για δράσεις] – και εδώ είναι που το ΔΣ χρειάζεται τη βοήθεια σας. Γιατί δεν είναι να προτείνουμε 
μόνο, αλλά και τι [πιστεύετε πως] θα ήταν λίγο πιο «πιπεράτο», τι θα τους έκανε όρεξη ώστε να το εισηγηθούμε και να 
μπορέσουμε να το κάνουμε μαζί τους. 
Επίσης, μιλώντας τις προάλλες με την Πρόεδρο της Ταινιοθήκης για την ψηφιοποίηση, κάναμε μια κουβέντα και είναι πολύ 
ανοιχτοί στο να κάνουμε μαζί τους δρώμενα, είτε έχει να κάνει με προβολές, είτε… – και υπήρχε παλιά η ιδέα για μία σειρά 
προβολών σε συνδυασμό με άλλες μορφές τέχνης. Για παράδειγμα, να παιχτεί μία ταινία και να έρθει ένας ζωγράφος, με τον 
οποίο να μπορούμε να μιλήσουμε για χρώματα, για κάδρα, κλπ. ή ένας γλύπτης και να μιλήσουμε για… Είναι όλα αυτά τα 
πράγματα που σκεφτόμαστε – οι σκέτες προβολές, με τον τρόπο που γίνονταν παλιότερα, δεν δούλεψαν -τουλάχιστον τότε-, 
όμως χρωστάμε κάτι σε δύο συναδέλφους που έχουν φύγει: ο ένας είναι ο Βασίλης Καψούρος και ο δεύτερος είναι ο Άγγελος 
Βισκαδουράκης, για τους οποίους πρέπει να κάνουμε κάποια προβολή, να μιλήσουμε, πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε και 
θα οργανώσουμε.  
Επίσης, διάφορα test – έχουν έρθει καινούργια πράγματα [στην αγορά], μήπως θα μπορούσαμε…; Αυτό βοηθάει πολύ και τη 
σχέση μας με τους χορηγούς μας και είναι κάτι που το θέλουν και το ζητάνε. 
Θέλω να τελειώσω με το ότι θέλουμε πραγματικά τη βοήθεια, ακόμη και την κριτική σας, γι’ αυτό πείτε μας κάτι, στείλτε μας 
κάτι, κάνετε ένα τηλέφωνο να βρεθούμε και να τα πούμε. Ιδέες και προτάσεις – κάτι που σας ήρθε στο κεφάλι ή κάτι που θα 
θέλατε και δεν μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. 
Δεν έχω τίποτα άλλο – σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μετά θα ήθελα να πάρει για λίγο τον λόγο η Φίλη 
[Ολσέφσκι], γιατί θα ήθελα να την ακούσω. 
 

Γ. Αρβανίτης: Ήθελα κι εγώ να πω ότι μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να πάρουμε έγκριση από το ΕΚΟΜΕ, να μας δώσουν χρήματα 
για να κάνουμε αυτό το εργαστήριο, κλπ., μήπως μπορούμε εμείς ως GSC, όποιος ξεκινάει μία ταινία να παίρνει ένα παιδί, να 
έρχεται στο γύρισμα και να εξασκείται; Για παράδειγμα, εγώ υπάρχει μία περίπτωση να έρθω στην Ελλάδα να κάνω μία πολύ 
ενδιαφέρουσα σειρά δεκατριών επεισοδίων και θα μπορούσα να έχω δύο παιδιά που να έρχονται στο γύρισμα κάθε μέρα  
να παρακολουθούν, να τους εξηγώ, κλπ. Μέχρι να γίνει το εργαστήριο που θέλουμε να κάνουμε. Επίσης, εδώ [στη Γαλλία] η 
Panavision που έφερε μία κάμερα, μας έδωσε σε δέκα διαφορετικούς ΔΦ να δουλέψουμε με τους φακούς της σε ημερήσια, 
νυχτερινά – ο καθένας όπως ήθελε να δουλέψει. Και μετά τα είδαμε και βγήκαν πράγματα πολύ ωραία. Βέβαια, από την ίδια 
την εταιρεία δόθηκαν τα χρήματα και μάλιστα οι ΔΦ πληρώθηκαν – κάναμε το ίδιο θέμα, αλλά δέκα διαφορετικοί ΔΦ. 
Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε και να κάνουμε τέτοια πράγματα – και να βγάλουμε και κάποια χρήματα. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Αργύρη, έχεις ζητήσει τον λόγο; 
 

Αρ. Θέος: Ναι, θέλω να πω δυο πράγματα που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες του πολέμου [μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας], 
μιας και έχουμε τελειώσει με τα άλλα θέματα: ένας καθηγητής κινηματογράφου από την Ουκρανία, από το Κίεβο, ζήτησε τη 
βοήθεια της IMAGO για τους φοιτητές του και ήδη ξεκίνησε μία προσπάθεια από όλους να βρούμε τρόπους να εντάξουμε σε 
διάφορα πανεπιστήμια αυτούς τους φοιτητές – ο Δ. Θεοδωρόπουλος ήδη προσπαθεί, μήπως μπορέσει το ΑΠΘ να δεχθεί έναν 
φοιτητή, για να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα. Και παράλληλα, συζητάγαμε στο σημερινό ΔΣ της IMAGO για τον 
τρόπο που μπορούμε γενικώς να βοηθήσουμε συναδέλφους με πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας [Ουκρανός] ΔΦ είναι 
ξαφνικά πρόσφυγας, βρίσκεται εδώ και έχει ανάγκη να δουλέψει – μπορούμε να του βρούμε μία δουλειά, έστω και σαν 
ηλεκτρολόγο ή να τον γνωρίσουμε σε κάποια rentals ή κάπου αλλού, αν μιλάει αγγλικά και μπορεί να συνεννοηθεί; Και θέλω 
να το επικοινωνήσω αυτό, γιατί με αυτά που γίνονται… – δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί βέβαια, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι 
που μπορεί να είναι πρόσφυγες, αλλά θα έλεγα να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Έχει ζητήσει τον λόγο και ο Π. Μαντζανάς. 
 

Π. Μαντζανάς: Πάνω σε αυτό που είπε ο Γ. Αρβανίτης για τις κάμερες, κλπ., θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι στο ΦΚΘ κάναμε το 
ίδιο πράγμα: δώσαμε σε νέους ΔΦ -στο πρόγραμμα Meet the Future- μία κάμερα Canon και μερικά φώτα και ο καθένας έκανε 
την ταινία του. Και ανάμεσά τους ήταν και η Φίλη [Ολσέφσκι], την οποία επίσης θα ήθελα να ακούσω Πρόεδρε. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Νομίζω πως ούτως ή άλλως έχουμε ολοκληρώσει την [τυπική] ΓΣ, επομένως μπορούμε να δώσουμε τον 
λόγο στη Φίλη για να μας μιλήσει. 
 

Γ. Φρέντζος: Πρόεδρε, θυμίζω πως και τα Δόκιμα Μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις ΓΣ – δηλαδή, μέχρι τώρα μπορούσε να 
έχει μιλήσει. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ναι, το ξέρω – αρκεί να είχε σηκώσει χέρι… Σε ακούμε λοιπόν Φίλη. 
 

Φ. Ολσέφσκι: Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκομαι κοντά σας – είναι πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω τι να πω, να πω για το Meet the 
future; Ναι, αυτή ήταν όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία – δεν ξέρω πώς ήταν για τους άλλους συναδέλφους να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την κάμερα, σε εμένα άρεσε πάρα πολύ και φαντάζομαι πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να κάνουμε 
τέτοιες δοκιμές και τέτοια εργαστήρια. Όσο για τις προβολές που είχατε αναφέρει και στις οποίες θα μπορούσε να συζητάει 
κάποιος των Καλών Τεχνών σε συνάρτηση με τις ταινίες, εμένα μου χτυπάει μία ευαίσθητη χορδή γιατί έχω καταβολή από τη 
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Σχολή Καλών Τεχνών και πάντα εκεί προσπαθούσαμε να συζητάμε για τον κινηματογράφο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να 
έρθουν άνθρωποι από τις άλλες τέχνες να μιλήσουν – είναι πολύ μείζων. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας 
κατακερματισμός στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τον κινηματογράφο, που προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνη και μου 
φαίνεται περίεργος – το θεωρώ δηλαδή ευρύτερα μείζων, καλλιτεχνικά να γίνεται μια τέτοια κουβέντα. Αυτά – δεν έχω 
κάποια άλλη τοποθέτηση. 
 

Στ. Αποστολόπουλος: Ωραία. Σε ευχαριστούμε και χαρήκαμε που σε είχαμε κοντά μας. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα ή έχουμε 
ολοκληρώσει και μπορούμε να αποχωρήσουμε;  
 

Γ. Φρέντζος: Ο Γ. Φώτου έχει ζητήσει τον λόγο. 
 

Γ. Φώτου: Με αφορμή αυτό που είπε ο Αργύρης [Θέος] για τους πρόσφυγες, θα μπορούσαμε μέσω του site μας κάπως να το 
κοινοποιήσουμε αυτό, ώστε όποιος κινηματογραφιστής θέλει να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας. 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Αυτό που λείπει σε αυτό που είπε ο Αργύρης είναι η [πλήρης] πληροφορία – δηλαδή, να ξέρουμε ποιος, 
που, τι, κλπ., γιατί είναι λίγο γενικότητα αυτό που είπατε στην IMAGO, αν μου επιτρέπεις Αργύρη. Εννοώ πως χρειάζονται πιο 
συγκεκριμένες πληροφορίες – ότι ο τάδε ή η δείνα είναι εδώ και έχει ανάγκη από συνδρομή. 
 

Αρ. Θέος: Έχω κατάλογο για τους φοιτητές, απλώς δεν ήθελα να σας κουράσω με αυτά. Τώρα, για άλλες ειδικότητες και 
τέτοια, ακόμα δεν υπάρχει κατάλογος, είναι κάτι που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Αλλά για τους φοιτητές έχω ονόματα, ποιοι από 
αυτούς μιλάνε αγγλικά, ποιοι μιλάνε γαλλικά… 
 

Χρ. Αλεξανδρής: Όπως και να έχει, είναι πολύ χρήσιμο ότι είσαι στο ΔΣ της IMAGO και προφανώς θα μπορούμε να έχουμε 
πιο άμεση πληροφόρηση. Για ό,τι χρειαστείτε, το ΔΣ του GSC είναι εδώ. 
 
 

Λήξη Συνεδρίασης ._ 


