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Κυριάκος Κατζουράκης, "ΓΛΥΚΙΑ ΜΝΗΜΗ" 

Η Ιρίνα γεννημένη στη Μόσχα από Ελληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα επιστρέφει στην Ελλάδα 

μετά από 25 χρόνια. Ο πατέρας της έχει πεθάνει και ψάχνει τον ετεροθαλή αδελφό της. Η 

κληρονομιά του πατέρα της είναι τα ημερολόγιά του και ένα ανέκδοτο κείμενο του Ζενέ που 

γίνεται στήριγμά της για να αντιμετωπίσει τις φριχτές εμπειρίες που της τυχαίνουν στο ψάξιμό 

της για τη δεύτερη ταυτότητά της και τη συμφιλίωσή της με το παρελθόν. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου, Τετουάν – Μαρόκο, 2007: 

o Βραβείο Γυναικείας ερμηνείας (Κάτια Γέρου) 

 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, 2005: 

o Βραβείο Καλύτερων Σκηνογραφικών, Κρατικά Βραβεία Ποιότητας 2005 

o Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, Κρατικά Βραβεία Ποιότητας 2005 

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μόντρεαλ, 2005, συμμετοχή 

 Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Κινηματογράφου, Μεξικό, 2005, συμμετοχή 

 Εβδομάδα Γαλλόφωνου Kινηματογράφου, Αλγέρι, 2008, προβολή 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Σκηνοθέτης Κυριάκος Κατζουράκης 

Σενάριο Κυριάκος Κατζουράκης, Κάτια Γέρου 

Δ/ντής Φωτογραφίας Αλέκος Γιάνναρος 

Σκηνογράφος Νίκος Πολίτης 

Ηχος Γιάννης Χαραλαμπίδης 

Ηθοποιοί Κάτια Γέρου, Μαρία Ζορμπά, Ολγα Παιζή, Εκάβη Ντούμα 

Εντεταλμένος Παραγωγός Γιώργος Κυριάκος 

Παραγωγός Κώστας Λαμπρόπουλος 

  

Τόπος γυρισμάτων Αθήνα 

Πρεμιέρα 9 Μαρτίου 2006, Πτολεμαΐδα 

  
 2005, 35mm, έγχρωμη, DTS SR 

 

 

Kyriakos Katzourakis, "SWEET MEMORY" 

Irina, born in Moscow from a Greek father and a Russian mother, returns to Greece after 25 

years of absence. Her father has died and she is searching for her half-brother. Her father's 

inheritance consists of his diaries and an unpublished article of Genet, that becomes her support 



2 
 

against the horrible experiences she comes across during her quest for her second identity and 

her reconciliation with the past. 

INTERNATIONAL AWARDS & RECOGNITION 

 13ο International Festival of Mediterranean Cinema, Tetouan – Morocco, 2007: 

o Prix d' interprétation Féminine (Katia Gerou) 

 46th International Film Festival of Thessaloniki, 2005: 

o Best Art Direction, State Awards 2005 

o Best Female Supporting Actor, State Awards 2005 

 The Montreal World Film Festival, 2005, screening 

 Mexico City International Contemporary Film Festival, 2005, screening 

 Week of French Speaking Films, Algeria, 2008, screening 

CREDITS 

Directed by Kyriakos Katzourakis 

Screenplay Kyriakos Katzourakis, Katia Gerou 

Cinematography Alekos Yiannaros 

Art Director Nikos Politis 

Sound 

Recording 
Yiannis Haralabidis 

Cast Katia Yierou, Maria Zorba, Olga Paizi, Ekavi Douma 

Line Producer Yorgos Kyriakos 

Producer Costas Lambropoulos 

  

Shooting 

locations 
Greece 

Theater Release March 9, 2006 

  

 

2005, 35mm, color, DTS SR 

ΓΛΥΚΙΑ ΜΝΗΜΗ 

περίληψη 

Η Ιρίνα γεννημένη στη Μόσχα από Ελληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα 

επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια. Ο πατέρας της έχει πεθάνει και 

ψάχνει τον ετεροθαλή αδελφό της. Η κληρονομιά του πατέρα της είναι τα 

ημερολόγιά του και ένα ανέκδοτο κείμενο του Ζενέ που γίνεται στήριγμά της 

για να αντιμετωπίσει τις φριχτές εμπειρίες που της τυχαίνουν στο ψάξιμό της 

για τη δεύτερη ταυτότητά της και τη συμφιλίωσή της με το παρελθόν... Ενα 
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κοινωνικό σινεμά-ντοκιμαντέρ, με συνειρμούς που θυμίζουν έντονα Αλέν 

Ρενέ. 
«Έχουν δίκιο επειδή τους αγαπώ»: η φαινομενικά ναρκισιστική ρήση του Ζενέ 
διατρέχει την ταινία και αποτελεί μία από τις μεθόδους ερμηνείας της. Ανήκει σε 
ένα ανέκδοτο κείμενο του συγγραφέα, κληρονομιά της Ιρίνα από τον έλληνα 
πατέρα της –τη μοναδική, μαζί με τα ημερολόγιά του. Μετά απο 25 χρόνια 
παραμονής στη Ρωσία, η ηρωίδα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να αναζητήσει 
τον αδελφό της.  
Η παραπάνω πλοκή χρησιμοποιείται μάλλον ως πρόσχημα από τον Κατζουράκη, 
για να κάνει ένα κοινωνικό σινεμά-ντοκιμαντέρ, με συνειρμούς που θυμίζουν 
έντονα Alain Resnais. Καφέ φωτογραφία, μουσικές αναφορές και συσχετισμός του 
ειδικού με το γενικό. Κινηματογραφική γραφή παλιάς κοπής ίσως, αλλά ρευστή 
και αγωνιώδης.  
 

Βαθμολογία: (6/10)  
 
Κωνσταντίνος Σαμαράς 

 

 

Πέμπτη 9 Μάρτη 2006 

 
Σελίδα 24 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 

Γλυκιά μνήμη 

«Η Ιρίνα γεννήθηκε στη Μόσχα από 

Ελληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα. Ο 

πατέρας της πέθανε και εκείνη φτάνει 

στην Ελλάδα, αναζητώντας τον 

χαμένο αδερφό της. Στο "δρόμο" της 

συναντά την "κληρονομιά" του 

πατέρα της. Τη μνήμη... Η υπόθεση - 

όχι ότι δεν έχει ενδιαφέρον - είναι 

μόνον η αφορμή. Η αφορμή, για να 

δημιουργηθεί ένα μικρό 

κινηματογραφικό ποίημα! Στην ταινία 

του Κυριάκου Κατζουράκη υπάρχουν 

μόνο τα απαραίτητα! Δοσμένα με 

εξαιρετικά καλαίσθητες καλλιτεχνικές 

εικόνες. Αλλά και μουσικές φράσεις, ψιθύρους, κοστούμια, χώρους που "γράφουν". Και 

ατμόσφαιρα», έγραψα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου παίχτηκε η ταινία! 
Τα παραπάνω ισχύουν και σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα, που έχω μια σφαιρικότερη εικόνα της 

εγχώριας παραγωγής, αφού έχω δει σχεδόν το σύνολο των ελληνικών ταινιών της περασμένης 

χρονιάς... 

Η ταινία του Κυριάκου Κατζουράκη «είναι μια δυνατή κινηματογραφική πρόταση, που αξίζει να 

περνάει τις πόρτες ενός φεστιβάλ και να δικαιώνεται απ' αυτό. Κυρίως, αξίζει να μπαίνει στις 

 

http://www.cine.gr/people.asp?name=%CA%E1%F4%E6%EF%F5%F1%DC%EA%E7%F2%2C%20%CA%F5%F1%E9%DC%EA%EF%F2
http://www.cine.gr/people.asp?name=Resnais%2C%20Alain
http://www.cine.gr/contrib.asp?name=guido
https://www.rizospastis.gr/wwwengine
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αίθουσες, να φτάνει στον θεατή. Κάθε στιγμή της, δείχνει, πως οι άνθρωποι, οι λέξεις, τα μικρά 

κομμάτια και το σύνολο της ιστορίας που διηγείται, δεν τοποθετήθηκαν τυχαία στο "κάδρο". Ο 

σκηνοθέτης είναι σκεπτόμενο άτομο. Και μόνον οι μουσικές επιλογές του και τα συναισθήματα 

που αυτές εκφράζουν, αποδεικνύουν πως όλα στην ταινία ήταν προμελετημένα», συμπλήρωνε η 

κριτική μου από τη Θεσσαλονίκη. 

Η Τέχνη είναι μια πηγή συγκίνησης και γνώσης. «Η ταινία του Κατζουράκη βγάζει και 

συγκίνηση και γνώση. Ο δημιουργός δεν κλείνεται στον εαυτό του. Ανοίγεται διάπλατα στον 

κόσμο. Στην ταινία του ακούγονται "προσωπικές" ιστορίες, που όμως είναι κομμάτια της 

μεγάλης ιστορίας του κόσμου! Της αγωνίας του κόσμου. Είναι στιγμές στην ταινία, και δεν είναι 

λίγες αυτές, που νιώθεις να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Γλυκαίνεις, γιατί βλέπεις και ακούς 

πράγματα που σε μαλακώνουν και σε προβληματίζουν. Και παρότι παρακολουθείς ένα δράμα (η 

ταινία είναι σκληρή, πονάει), νιώθεις αρκετά ευτυχισμένος. Γιατί μπόρεσες μέσα από τις εικόνες 

να επικοινωνήσεις με την αγωνία ενός δημιουργού». 

Θα ξανασημειώσω τη φράση της Ιρίνα στον αδερφό της, «μη βρίζεις τον πατέρα, έκανε ό,τι 

μπόρεσε» (πρόκειται για πατέρα αγωνιστή), η οποία δείχνει το ιδεολογικό στίγμα, αλλά και το 

σεβασμό του σκηνοθέτη στην ιστορία μας. 

Παίζουν: Κάτια Γέρου, Εκάβη Ντούμα, Μαρία Ζορμπά, Αλέκα Παΐζη, Νίκος Καραθάνος, κ.ά. 

 

 

 

 

«ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩ…» 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΟΥ "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ" 

Η Ιρίνα γεννημένη στη Μόσχα από Έλληνα πατέρα και ρωσίδα μητέρα επιστρέφει στην 

Ελλάδα μετά από 25 χρόνια. Ο πατέρας της έχει πεθάνει και ψάχνει τον ετεροθαλή αδελφό 
της. Η κληρονομιά του πατέρα της είναι τα ημερολόγιά του και ένα ανέκδοτο κείμενο του 

Ζενέ που γίνεται στήριγμά της για να αντιμετωπίσει τις φριχτές εμπειρίες που της 
τυχαίνουν στο ψάξιμό της για τη δεύτερη ταυτότητά της και τη συμφιλίωσή της με το 
παρελθόν. 

 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006  

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου Τετουάν - Μαρόκο 2007 Κάτια Γέρου Βραβείο Α' 

Γυναικείου Ρόλου!  

 

2 Βραβεία Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2005  
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Γλυκιά Μνήμη (2005) και Ο Δρόμος προς τη Δύση (2003), ελεύθερη 

θέαση στο διαδίκτυο- FREE CINEMA – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 
 

 

FREE CINEMA – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  

Ο Δρόμος προς τη Δύση (The Way to the West)  

Γλυκιά Μνήμη (Sweet Memory)  

Για πρώτη φορά στον ελληνικό κινηματογράφο, ένας δημιουργός ανεβάζει για ελεύθερη 

θέαση τις ταινίες του στο διαδίκτυο, σε μια «προσωρινή αίθουσα». 

O σκηνοθέτης και ζωγράφος Κυριάκος Κατζουράκης «προβάλλει» μέσω της ιστοσελίδας 

www.vimeo.com τις 2 βραβευμένες ταινίες Γλυκιά Μνήμη (2005) και Ο Δρόμος προς τη Δύση 

(2003), το εξαιρετικά επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που μέτρησε 15.000 εισιτήρια με την προβολή του 

στις ελληνικές αίθουσες. «Αδερφές» ταινίες -που πραγματεύονται τα θέματα της μετανάστευσης, 

του αλλότριου, της αναζήτησης ταυτότητας και της μνήμης σε αντιπαράθεση με τη λήθη- μπορούν 

https://camerastyloonline.wordpress.com/2011/04/18/kyriakos-katzourakis-free-cinema-sto-diadiktyo-oi-dyo-protes-tainies-tou/
https://camerastyloonline.wordpress.com/2011/04/18/kyriakos-katzourakis-free-cinema-sto-diadiktyo-oi-dyo-protes-tainies-tou/
http://www.vimeo.com/
https://camerastyloonline.files.wordpress.com/2011/04/vimeo_free_greek_cinema.png
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τώρα να ιδωθούν από ένα νέο κοινό μέσω του διαδικτύου, ακολουθώντας δηλαδή μια οδό 

«εναλλακτικής διανομής». 

Την ιδέα πίσω από το εγχείρημα εξηγεί ο Κυριάκος Κατζουράκης:  

«Ο κινηματογράφος έχει δυο πλευρές – διασκέδαση και καλλιτεχνικό έργο – που ακόμα δεν έχουν 

βρεθεί οι τρόποι για να συνυπάρχουν χωρίς προβλήματα. 

Μια λύση είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αιθουσών που να καλύπτει τις ταινίες ποιότητας- αυτό 

μοιάζει ανέφικτο τώρα που το δημόσιο περικόπτεται αλύπητα και τα ποικίλα προβλήματα του 

πολιτισμού έχουν μετακινηθεί στο περιθώριο. 

Πιστεύω ότι ο φυσικός χώρος μιας ταινίας είναι η «αίθουσα», αλλά πιστεύω επίσης ότι η 

προσωρινή «αίθουσα» του ανεξάρτητου κινηματογράφου είναι το διαδίκτυο. 

Ίσως είναι και μια πράξη διαμαρτυρίας για την αιχμαλωσία του ανεξάρτητου κινηματογράφου – 

ο κινηματογράφος εκτός από διασκέδαση είναι εν δυνάμει κοινωνική κριτική που πρέπει να 

ακούγεται. 

Για τους παραπάνω λόγους, καθώς και γιατί πιστεύω ότι μετά από μερικά χρόνια τα πνευματικά 

δικαιώματα ενός κινηματογραφικού έργου πρέπει να είναι συνιδιοκτησία του δημιουργού και του 

κοινού, έχω ανεβάσει τις δυο πρώτες ταινίες μου στο διαδίκτυο, για ελεύθερη θέαση». 

 

 

https://camerastyloonline.files.wordpress.com/2011/04/the_way_to_the_west_kyriakos_katzourakis.png


7 
 

 


