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ΘΕΜΑ 1ο:  Χορηγοί GSC 
 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για τις τελευταίες επαφές που είχε με αφορμή την επερχόμενη τελετή 
απονομής του Βραβείου GSC για το έτος 2022.  

Έγινε επαφή με τον κ. Στέφανο Τσίγκα, ιδρυτή και συν-ιδιοκτήτη της εταιρείας οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού CineCrane, με τον οποίο συζητήθηκε η πιθανότητα ένταξης της εταιρείας στους χορηγούς της 
Ένωσής μας. Η ανταπόκρισή του ήταν καταρχάς θετική, τού έχει αποσταλεί γραπτώς το σχετικό αίτημα και οι 
διαφορετικές κατηγορίες χορηγιών και αναμένεται η απόφασή του σχετικά με ποια κατηγορία χορηγών 
επιθυμεί να ενταχθεί. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Τελετή απονομής Βραβείου GSC 2022 
 

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ως  
πιθανού χώρου διεξαγωγής της τελετής απονομής του Βραβείου GSC 2022, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι, μετά 
από επίσκεψη που πραγματοποίησε ο ίδιος μαζί με το μέλος Π. Μαντζανά, διαπιστώθηκε πως τελικώς ο χώρος 
είναι προβληματικός για τους δικούς μας σκοπούς: ο περίγυρος περιλαμβάνει ένα κολυμβητήριο και δύο 
γήπεδα μπάσκετ και έως αργά το βράδυ υπάρχει μεγάλη κίνηση από οικογένειες με παιδιά, κλπ. Συνεπώς, 
λόγω της δυσκολίας να απομονωθεί η τελετή, ο συγκεκριμένος χώρος κρίνεται ως ακατάλληλος. 

Στη συνέχεια έγιναν ανάλογες επισκέψεις στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στο Bios, σε επιλεγμένους χώρους 
του Μουσείου Μπενάκη. Δεδομένων όμως των περιορισμών που υπάρχουν σχετικά με τον χώρο και τον χρόνο 
διεξαγωγής της τελετής –το πρόγραμμα του συν. Χάρη Ζαμπαρλούκου που θα έρθει από το Λονδίνο, οι 
περιορισμοί λόγω Covid, κλπ–, προέκυψε πως ο μόνος χώρος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις είναι ο 
θερινός κινηματογράφος Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους 
υπεύθυνους της Ταινιοθήκης, οι οποίοι ευχαρίστως μας χορηγούν τον συγκεκριμένο χώρο το Σάββατο 2 
Ιουλίου, ημερομηνία βολική για διάφορους λόγους. Επομένως, ο χώρος διεξαγωγής της τελετής απονομής του 
Βραβείου GSC 2022, θα είναι αυτός. Επίσης, έγινε επαφή με την χορηγό εταιρεία Μακεδών, από την οποία 
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ζητήθηκε φωτιστική και ηχητική  υποστήριξη της τελετής, η οποία εταιρεία ανταποκρίθηκε στην παράκληση 
και θα μας χορηγήσει τα χρειώδη.  

Το μέλος Π. Μαντζανάς ενημερώνει ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με παρόχους υπηρεσιών catering και 
ποτών, έχουν αποσταλεί τα απαιτούμενα email και περιμένουμε την απόκριση και τις προσφορές τους. Η 
εταιρεία catering έχει ήδη αποστείλει αναθεωρημένη προσφορά, που περιλαμβάνει εμπλουτισμένο το μενού 
που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο 2021, συμπεριλαμβάνει κρασιά και αναψυκτικά, τραπέζια με 
τραπεζομάντηλα και τρία άτομα προσωπικό, όλα στην τιμή των 13€ ανά άτομο περίπου, με ελάχιστη χρέωση 
τα 100 άτομα – επομένως, περί τα 1300€. 

Σε αυτά, θα πρέπει επίσης να προστεθούν τα έξοδα κατασκευής του ίδιου του Βραβείου, το κόστος 
του μουσικού προγράμματος της τελετής, το κόστος γενικής προετοιμασίας του χώρου, το κόστος της 
φωτιστικής και ηχητικής εγκατάστασης, καθώς και το κόστος κατασκευής ενός διαφημιστικού banner για τους 
χορηγούς της Ένωσης. Επομένως, το συνολικό κόστος της τελετής απονομής του Βραβείου, υπολογίζεται ότι 
θα επιβαρύνει το ταμείο της Ένωσης κατά 2500-3000€ περίπου. 
 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση αναφορικά με το παραπάνω κόστος (καθώς και διαδικαστικά 
ζητήματα που αφορούν την αποστολή των προσκλήσεων, τη φιλοξενία του τιμώμενου με το Βραβείο Χ. 
Ζαμπαρλούκου, κ.ά.), από την οποία προκύπτει πως το ΔΣ ομονοεί στο γεγονός ότι, αφού τα τελευταία 
δυόμιση περίπου χρόνια δεν έχει γίνει οτιδήποτε παρόμοιο λόγω της πανδημίας Covid-19, αξίζει η Ένωση να 
προβεί σε αυτού του είδους την εκδήλωση, ως το ελάχιστο που μπορεί να κάνει για να ξανασυναντηθούν τα 
μέλη μεταξύ τους και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς για τις προσφορές τους. Από την άλλη, ο Χρ. 
Αλεξανδρής επισημαίνει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τελετή και ο (δημόσιος και όχι κλειστός, που ίσχυε ως 
τώρα) χαρακτήρας που έχουμε επιδιώξει να της δώσουμε –και τα διάφορα κόστη που βεβαίως συνεπάγεται– 
θα αποτελέσουν οδηγό για τις μελλοντικές τελετές απονομής και συνεπώς θα πρέπει να λογιστεί ως μία πάγια, 
ετήσια δαπάνη για την Ένωση.  
 Όσον αφορά τη διαδικασία της ίδιας της τελετής, ο Πρόεδρος προτείνει στο ΔΣ την αναζήτηση 
μίας/ενός νέου/ας ηθοποιού που θα κάνει τη γενική παρουσίαση και κατόπιν να συζητηθούν τα πρόσωπα που 
θα απονείμουν τα Βραβεία των ετών 2020 και 2021 – τέλος, να συζητηθεί το πρόσωπο που θα απονείμει το 
φετινό Βραβείο, του 2022. 
 Ακολουθεί συζήτηση επί των παραπάνω θεμάτων και αποφασίζεται ομόφωνα: 
α. Οι προσκλήσεις που θα αποσταλούν θα αφορούν δύο άτομα και θα αναφέρουν μόνον τους χορηγούς της 
συγκεκριμένης βραδιάς – στο μήνυμα που θα τις συνοδεύει θα αναφέρονται και οι υπόλοιποι χορηγοί της 
Ένωσης. 
β. Στο πνεύμα ότι η συγκεκριμένη τελετή αφορά κυρίως του Βραβείο GSC 2022, στην αρχή της παρουσίασης 
θα απονεμηθούν τα δύο Βραβεία των προηγούμενων ετών (2020 και 2021), χωρίς εκτενή παρουσίαση και 
χωρίς την προβολή εικόνας/video. 
γ. Ο/Η κεντρικός/ή παρουσιαστής/στρια θα εφοδιαστεί με συγκεκριμένο κείμενο που θα καθοδηγήσει την 
πορεία της τελετής. 
 

Τέλος, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Γ. Φρέντζο και το Μέλος Π. Μαντζανά να διευθετήσουν όλα τα 
εναπομείναντα διαδικαστικά ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν μέχρι τη νύχτα της τελετής. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Ταμείο GSC 
 

Ο Ταμίας ενημερώνει το ΔΣ για το πρόβλημα του τραπεζικού λογαριασμού που εξακολουθεί να 
υφίσταται και να δημιουργεί προβλήματα στην Ένωση, παρότι η πληρωμή της κατασκευής του Βραβείου 
(310€) έχει γίνει ήδη από προσωπικά του χρήματα.  

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει προσωπική επίσκεψη στην ΕΤΕ Αμαρουσίου προκειμένου να διερευνηθεί 
ο λόγος που ακόμη ο λογαριασμός της Ένωσης παραμένει κλειδωμένος, παρότι έχουν αποσταλεί διαδικτυακά 
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όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, ενώ οι προσπάθειες για τηλεφωνική επαφή εξακολουθούν 
να μην έχουν ως τώρα αποτέλεσμα. 

Το ζήτημα αναλαμβάνουν από κοινού ο Πρόεδρος Γ. Φρέντζος και ο Ταμίας Οδ. Παυλόπουλος. 
 
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 


