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ΘΕΜΑ 1ο:  Συμμετοχή GSC στο Συνέδριο της Bitola 
 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για τις εξελίξεις όσον αφορά το επερχόμενο Συνέδριο Ενώσεων 
Κινηματογραφιστών στη Bitola.  

Ο Πρόεδρος είχε καταρχάς αλληλογραφία με τον συν. Γ. Δασκαλοθανάση προκειμένου να 
διερευνηθεί η πιθανότητα συμμετοχής του στο Συνέδριο ως εκπροσώπου του GSC, λόγω της εμπειρίας του 
σε ανάλογες εκδηλώσεις του εξωτερικού. Παρά το αρχικό ενδιαφέρον που εκδήλωσε, τελικώς ο συνάδελφος 
δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως και, εξαιτίας των πιεστικών ημερομηνιών που έπρεπε να δηλώσουμε 
συμμετοχή, έγινε επαφή με τον συν. Αρ. Θέο, ο οποίος και δέχθηκε να παραστεί στο Συνέδριο. 

Το Ταμείο θα έρθει σε επαφή μαζί του προκειμένου να διευθετηθούν οι οικονομικές λεπτομέρειες. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή GSC στο Φεστιβάλ Δράμας 
 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι έχει έρθει πρόσκληση για προσωπική συμμετοχή του Προέδρου 
GSC στο επερχόμενο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας (5-11 Σεπτεμβρίου 2022) και ότι ο ίδιος 
προτίθεται να παρευρεθεί. Επίσης, ενημερώνει ότι, για τυπικούς και μόνον λόγους, έχει αποστείλει μήνυμα 
προς τη Διεύθυνση του Φεστιβάλ, με το ερώτημα αν εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον τους για το 
Βραβείου Νέου Κινηματογραφιστή που απονέμει το GSC σε ετήσια βάση – αναμένεται ακόμη η απάντηση σε 
αυτό το μήνυμα. 

Εντούτοις, στην πολύ πιθανή περίπτωση θετικής τους ανταπόκρισης, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει 
να συγκροτηθεί –όπως κάθε χρόνο– μία τριμελής επιτροπή που θα παρακολουθήσει όλες τις ταινίες και θα 
αποφασίσει για την απονομή του Βραβείου. Επομένως, βρισκόμαστε σε αναζήτηση δύο επιπλέον μελών που 
μαζί με τον Πρόεδρο θα συγκροτήσουν της Επιτροπή του Βραβείου – επειδή μάλιστα το Φεστιβάλ θα 
διεξαχθεί και διαδικτυακά, τα δύο αυτά μέλη δεν είναι απαραίτητο να παρίστανται δια ζώσης, αλλά θα 
μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες μέσω διαδικτύου. 

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διερεύνηση για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 3ο:  Παραίτηση συν. Πολ. Κυρλίδη 
 

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για την πρόσφατη επιστολή παραίτησης από μέλος της Ένωσης του 
συν. Πολ. Κυρλίδη.  
 Ο Γεν. Γραμματέας υπενθυμίζει ότι ο συν. Κυρλίδης είχε εκφράσει την πρόθεσή του για παραίτηση 
και στην προηγούμενη Διοίκηση, με το σκεπτικό ότι είχε σταματήσει να αναγνωρίζει κάποια χρησιμότητα στο 
να είναι μέλος της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να έχει εκφράσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο παράπονο. Επιπλέον, 
τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από κάθε δράση ή εκδήλωση της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και 
των ΓΣ, επομένως ήταν ένα μέλος υπό παραίτηση εκ των πραγμάτων.  
 Το ΔΣ εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση παραίτησης του συν., ωστόσο δεν μπορεί παρά την 
κάνει αποδεκτή. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Οικονομική κατάσταση και μελλοντικές δράσεις της Ένωσης 
 

 Παρά την απουσία του Ταμία Οδ. Παυλόπουλου, ο Πρόεδρος αναφέρεται κατά προσέγγιση στην 
οικονομική κατάσταση της Ένωσης, όπως έχει αυτή τη στιγμή και μετά την εκκαθάριση των εξόδων που είχε 
η τελετή απονομής Βραβείου GSC 2022. Το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σήμερα περίπου στις 6800€, 
ποσό το οποίο κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητικό και ικανό να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της Ένωσης 
για την αμέσως επόμενη περίοδο. 
 Εντούτοις, γνώμη του Προέδρου και των μελών του ΔΣ είναι ότι αμέσως μετά τη θερινή περίοδο, 
καλό θα ήταν η Ένωση να επανεμφανιστεί με κάποιες νέες δράσεις, τόσο για λόγους οικονομικούς, όσο και 
για λόγους ουσίας της ύπαρξής της. Καλούνται επομένως τα μέλη του ΔΣ να σκεφτούν πιθανές τέτοιες 
δράσεις που θα έχουν πρωτίστως να κάνουν με τον πυρήνα της δουλειάς μας (νέες κάμερες ή/και φακοί που 
έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, νέα φωτιστικά σώματα, κλπ), σε συνεργασία με τους χορηγούς 
μας και τα μέλη της Ένωσής μας. 
 Ο συν. Γ. Αρβανίτης προτείνει την επόμενη δράση της Ένωσης να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 
να διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα και πάλι με τη συνεργασία των χορηγών μας. Ενδεχομένως μάλιστα, μία 
τέτοια δράση θα μπορούσε να απευθυνθεί σε σπουδαστές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από σχολές του 
εξωτερικού. Ο συν. Π. Μαντζανάς του υπενθυμίζει ότι ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ και 
έναν χρόνο –εκπαίδευση βοηθών κάμερας– και ότι, μολονότι απευθυνθήκαμε σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, τελικώς κανένας δεν προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την τόσο ωφέλιμη δράση. 
 Γνώμη των μελών του ΔΣ είναι ότι, ασφαλώς μία παρόμοια δράση θα ήταν πολύτιμη τόσο για τους 
εκπαιδευόμενους όσο και για την ίδια την Ένωση, εντούτοις θα απαιτούσε αφενός πόρους που υπερβαίνουν 
την παρούσα οικονομική δυνατότητα και αφετέρου την ενεργή συμμετοχή της πλειονότητας των μελών της 
Ένωσης, από κοινού με τους χορηγούς της. 
 Επιπλέον, εκφράζεται η πεποίθηση ότι ακόμη και για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αργά 
να αναλάβουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία – ο Πρόεδρος ήδη έχει έρθει σε επαφή με υπεύθυνους του 
Φεστιβάλ και αποκόμισε της εντύπωση ότι το πρόγραμμά του είναι ήδη τόσο γεμάτο που δεν χωράει 
οποιαδήποτε νέα δράση. Ο συν. Γ. Αρβανίτης υπενθυμίζει την αρνητική στάση που είχε και στο παρελθόν η 
Διεύθυνση του Φεστιβάλ απέναντι στην Ένωση και κυρίως στην προοπτική παραχώρησης ενός χώρου εν είδη 
περιπτέρου και επαναλαμβάνει την πρότασή του να αποκτήσουμε παρένθετη παρουσία μέσω ενός χορηγού 
μας που θα μπορούσε να διαθέτει περίπτερο στο Φεστιβάλ. Ωστόσο, η συζήτηση αυτή είχε γίνει και στο 
παρελθόν και η – ελάχιστα ευέλικτη– Διεύθυνση  του Φεστιβάλ την είχε απορρίψει κατηγορηματικά και το 
μόνο για το οποίο έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον ήταν στην προοπτική να προσκληθεί ένας διάσημος 
κινηματογραφιστής από το εξωτερικό. 
 Ο Γεν. Γραμματέας επισημαίνει το γεγονός ότι η αδυναμία μας να παρουσιάσουμε κάποια δράση στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με το ότι οι χορηγοί μας περιμένουν από εμάς να είμαστε διαρκώς 
δραστήριοι, καθιστά περισσότερο επιτακτική την ανάγκη να οργανωθεί μία σημαντική δράση της Ένωσης 
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μέσα στο προσεχές φθινόπωρο. Το μέλος Π. Μαντζανάς αντιπροτείνει να γίνει μία ύστατη προσπάθεια προς 
τη Διεύθυνση του Φεστιβάλ, ώστε τουλάχιστον να επαναληφθεί η εκδήλωση Q&A των Διευθυντών 
Φωτογραφίας των ταινιών που συμμετέχουν στο φετινό Φεστιβάλ και που, κατά γενική ομολογία ήταν πολύ 
επιτυχημένη στο παρελθόν.  

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να διερευνήσει αυτή την πιθανότητα. 
  
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Λειτουργία Ταμείου της Ένωσης 
 

 Ο Πρόεδρος αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του ταμείου της Ένωσης και στην προσωρινή 
αδυναμία του για έγκαιρη ενημέρωση των χορηγών μας για την εκπνοή της διάρκειας ισχύος της χορηγίας 
τους, για την ημερομηνία ανανέωσής της, κλπ. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή με τον Ταμία 
και από κοινού να μεθοδεύσουν τον τρόπο ώστε να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία. 
 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος και ο χρόνος ειδοποίησης των μελών που 
επιβαρύνονται με οικονομική συνδρομή, ώστε εγκαίρως να καταβάλλονται οι οφειλές τους. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο:  Εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του GSC 
 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι τον Νοέμβριο του 2022 η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών 
κλείνει τυπικά δέκα χρόνια λειτουργίας και συνεχούς παρουσίας στην εγχώρια (και τη διεθνή) κοινότητα 
κινηματογραφιστών. Προτείνει λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, να διοργανωθεί μία απλή, γενέθλια εκδήλωση 
για όλα τα μέλη και τους χορηγούς, με φαγητό και ποτό, με έξοδα από το ταμείο της Ένωσης. 

Ακολουθεί συζήτηση επί της πρότασης και τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν σε μία γενέθλια εκδήλωση για 
τα δέκα χρόνια λειτουργίας της Ένωσης, με προσκεκλημένα όλα τα μέλη της (Τακτικά, Επίτιμα, Δόκιμα και 
Συνεργαζόμενα) και ενδεχομένως και τους χορηγούς της, εντός του Νοεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα 
προσδιοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Διοργάνωση αφιερώματος σε εκλιπόντες συν. κινηματογραφιστές 
 

 Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του ΔΣ την παλαιότερη πρότασή του για τη διοργάνωση ενός 
αφιερώματος για τους τρεις εκλιπόντες συναδέλφους/μέλη του GSC (Β. Καψούρο, Αγγ. Βισκαδουράκη και Στ. 
Γιαννούλη) με προβολές ταινιών, συζήτηση επ’ αυτών παρουσία των οικείων τους και κάποιων συνεργατών 
τους –σκηνοθετών, βοηθών τους, κ.ά.–, προκειμένου να μνημονευθούν και να τιμηθούν από την Ένωση. Η 
εκδήλωση θα μπορούσε να λάβει χώρα στην Ταινιοθήκη, η οποία έχει ήδη δηλώσει τη διάθεσή της να 
υποστηρίξει τέτοιου είδους δράσεις. 
 Ακολουθεί συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου, καθώς και επί των διαδικαστικών ζητημάτων 
και του περιεχομένου μία παρόμοιας εκδήλωσης, στο τέλος της οποίας το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να 
διερευνήσει τη δυνατότητα διοργάνωσης μίας τριήμερης τιμητικής εκδήλωσης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 
ενδεχομένως την Άνοιξη του 2023. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο:  Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού GSC 
 
 Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του ΔΣ ότι κατά την τελευταία ΓΣ συμφωνήθηκε η προσπάθεια 
σύνταξης ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τα συμβόλαια που 
υπογράφονται μεταξύ των παραγωγών και των κινηματογραφιστών πριν αναλάβουν την κινηματογράφηση 
οποιουδήποτε οπτικοακουστικού έργου. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, μπορεί να περιγράφει όρους εργασίας, 
ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δύο μερών, κ.ά. Η γενική ιδέα 
είναι ότι, ακόμη και όταν ο κινηματογραφιστής δεν θα δύναται να επιβάλλει τη συνυπογραφή του από τον 
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παραγωγό, θα μπορεί τουλάχιστον να προσθέτει στο συμβόλαιο που τού προτείνεται, άρθρα και 
παραγράφους που περιέχονται στο συμφωνητικό της Ένωσής μας. 
 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος και παρά την έντονη επιφύλαξη που διατυπώνεται ως προς τη 
συνέπεια των συναδέλφων στην υπογραφή ενός παρόμοιου συμφωνητικού, το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση 
επιτροπής που, σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο της Ένωσης, θα επεξεργαστεί και θα προτείνει ένα 
σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ακριβές περιεχόμενό του θα μπορούσε να αναζητηθεί τόσο στο 
αντίστοιχο γαλλικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί από τον συν. Γ. Αρβανίτης στο πρόσφατο παρελθόν, 
όσο και στο συμφωνητικό που προτείνει η IMAGO ή σε άλλη πρόσφορή πηγή, από την οποία μπορεί να 
αντληθεί οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο.  
 Όσον αφορά τα υποψήφια μέλη της επιτροπής, το ΔΣ σύντομα θα απευθύνει πρόσκληση προς τους: 
Γ. Δασκαλοθανάση (ως μέλους της Επιτροπής Εργασίας της IMAGO), Αρ. Θέο (ως μέλους του ΟΣΔ Ισοκράτης), 
Δ. Ευθυμιόπουλο (ως μέλους ΔΣ της ΕΤΕΚΤ), ενώ θα συμμετάσχουν ένα μέλος ΔΣ του GSC (Γ. Φρέντζος, με 
αναπληρωτή τον Χρ. Αλεξανδρή), καθώς επίσης και η νομική σύμβουλος της Ένωσης. Το ΔΣ κρίνει φρόνιμο 
να μην τεθεί επί του παρόντος συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας, αναγνωρίζει ωστόσο ότι η σύνταξη του 
συμφωνητικού θα είναι μία χρονοβόρα και αρκετά μακριά διαδικασία. 
 
Τέλος Συνεδρίασης._ 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Γιώργος Φρέντζος                                                             Χρήστος Αλεξανδρής 

 

Τα Μέλη 

 

Γ. Αρβανίτης                                        Π. Μαντζανάς                          

 

 

              


