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ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ηεο Μαξίαο Υάιθνπ 

 

ΝΟΣΑΛΓΙΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΜΟΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΣΑΙΝΙΕ 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (HERITAGE FILMS) 

ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ  

 

Η πξνηεηλόκελε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα κειεηά ηελ εκθάληζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ηαηληώλ ζηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν, από ην 1990 σο ζήκεξα, πνπ ε 

αγγινζαμνληθή ζεσξία απνθαιεί “heritage films” (ηαηλίεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο, ζηελ ειιεληθή ηνπ εθδνρή, 

απνηεινύλ ε επηζηξνθή ζην παξειζόλ κέζσ ηεο αηνκηθήο κλήκεο, ε λνζηαιγία θαη ν 

θνζκνπνιηηηζκόο, ελώ ζηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηά ηνπ αλήθνπλ κεγάιεο 

εκπνξηθέο επηηπρίεο όπσο ε Πνιίηηθε Κνπδίλα (2003, Μπνπικέηεο), Νύθεο (2004, 

Βνύιγαξεο) θαη Δι Γθξέθν (2007, καξαγδήο). Η κειέηε ησλ ειιεληθώλ heritage 

ηαηληώλ είλαη εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο α) επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ην εζληθό 

θαληαζηαθό κέζα ζην πιαίζην ηεο λέαο θνηλσληθνπνιηηηθήο ζπγθπξίαο, πνπ 

αθνινύζεζε ην 1989, θαη ηεο ξαγδαίαο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη β) ζπλδένληαη κε ηελ 

εκπνξηθή αλάθακςε ηνπ εγρώξηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80 ε ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή  

κνλνπσιήζεθε ζρεδόλ από ηνλ Νέν Διιεληθό Κηλεκαηνγξάθν (ΝΔΚ). ην πιαίζην 

ηνπ αηηήκαηνο γηα εζληθό θηλεκαηνγξάθν, έρνληαο σο πξόηππν ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

ηέρλεο θαη αληαπνθξηλόκελνο ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, ν ΝΔΚ 

εδξαίσζε έλαλ ηζρπξό δεζκό κε ηελ ειιεληθή Ιζηνξία. Θέιεζε λα θσηίζεη 

απνζησπνηεκέλεο ή δηαζηξεβισκέλεο πηπρέο ηνπ εζληθνύ παξειζόληνο, λα 

αληηκεησπίζεη ην ηξαύκα ηνπ Δκθπιίνπ θαη λα ζξελήζεη ηελ ήηηα ηνπ αξηζηεξνύ 

θηλήκαηνο. Οη ηαηλίεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηνπ ΝΔΚ ζηξάθεθαλ ζην παξειζόλ όρη γηα λα 

ην δνμάζνπλ ή λα ην αλαπνιήζνπλ, αιιά γηα λα πελζήζνπλ. Σν παξειζόλ 

αλαβηώζεθε ηξαπκαηηθά, θαηαγξάθεθε σο δπζβάζηαρην βάξνο θαη ζπλδέζεθε κε ην 

πέλζνο, ην νπνίν απνηέιεζε αθεγεκαηηθή, αιιά θαη αηζζεηηθή επηινγή ηνπ ΝΔΚ. 

Δπηπιένλ, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, νη θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ηνπ ΝΔΚ 

δηαθξίζεθαλ από καθξνζθνπηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Ιζηνξίαο, ε πνιηηηθή αλαδείρζεθε 

ζην πξνζθήλην, ελώ ε Ιζηνξία εκθαλίζηεθε λα ζπλζιίβεη ην άηνκν, ην νπνίν ζηάζεθε 

αλήκπνξν λα παξέκβεη. 

 

Σν 1989 – κε ηελ πηώζε ηνπ „ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ‟ – απνηέιεζε έλα ηζηνξηθό 

νξόζεκν, θαζνξηζηηθό θαη γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο εμειίμεηο. Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ςπρξνπνιεκηθήο Δπξώπεο, ν θόζκνο απέβαιε ηε κνξθή κε ηελ νπνία ήηαλ σο ηόηε 

γλσζηόο, ζπκπαξαζύξνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηηο θπξίαξρεο αθεγήζεηο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο. Οη εμειίμεηο απηέο είραλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ εγρώξηα 

πνιηηηθή δσή, κε ηελ πην εκθαλή ίζσο έθθξαζή ηνπ ηηο ζεακαηηθέο ρεηξνλνκίεο 

ζπκθηιίσζεο ησλ αληηπάισλ ηνπ Δκθπιίνπ (ζπγθπβέξλεζε Αξηζηεξάο-Γεμηάο, 

ςήθηζε λνκνζρεδίνπ γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ Δκθπιίνπ, θάςηκν ησλ 
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θαθέισλ). Ο Δκθύιηνο, ε ήηηα θαη ην κεηέπεηηα καξηύξην ηεο Αξηζηεξάο, σο 

θηλεκαηνγξαθηθή ζεκαηνινγία, έραζαλ ην λόεκά ηνπο θαη ίζσο αθόκα θαη ηε 

λνκηκνπνίεζή ηνπο, κε ηελ Αξηζηεξά λα εηζέξρεηαη ζε κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν 

ππαξμηαθήο θξίζεο.  

 

Σν ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη νη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, όκσο, ήηαλ κηα 

πεξίνδνο βαζηάο ππαξμηαθήο θξίζεο – θξίζεο ηαπηόηεηαο – θαη γηα ηνλ ειιεληθό 

θηλεκαηνγξάθν: πηώζε ηεο παξαγσγήο, ειάρηζηα εηζηηήξηα, εμαθάληζε θάζε κνξθήο 

δεκνθηινύο ηαηλίαο. Γελ είλαη κόλν όηη ν αξηζηεξόζηξνθνο ΝΔΚ απνγπκλώζεθε από 

ηηο θύξηεο ζεκαηηθέο ηνπ, αιιά όηη ηαπηόρξνλα θαηέξξεπζε θαη ην αμηαθό ηνπ 

ζύζηεκα, ε αληίιεςε δειαδή όηη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη θαιιηηερληθό παξά 

εκπνξηθό πξντόλ. ε απηή ηε ζπγθπξία, ν ειιεληθόο  θηλεκαηνγξάθνο θιήζεθε λα 

μαλαεπηλνήζεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα επαλαζπζηεζεί ζην θνηλό, θαη απηό ήηαλ κηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνξνύζε ην ζύλνιν ησλ ελεξγώλ θηλεκαηνγξαθηθώλ γελεώλ, αθόκα 

θαη ηνλ ίδην ηνλ ΝΔΚ.  

 

Σελ ίδηα επνρή ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ θαη ζηνλ επξσπατθό θηλεκαηνγξάθν, 

ηκήκα ηνπ νπνίνπ είλαη ν ειιεληθόο, θαη από ηνλ νπνίν αλαπόθεπθηα επεξεάδεηαη. 

Από ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ήδε, αιιά θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ιακβάλεη ρώξα έλαο 

νπζηαζηηθόο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο πξόζιεςεο ηνπ 

επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Παξαηεξείηαη κηα ζαθήο κεηαηόπηζε από ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ησλ κεγάισλ δεκηνπξγώλ, ησλ λέσλ θηλεκάησλ θαη ησλ εζληθώλ 

θηλεκαηνγξαθηώλ – όπσο επίζεο θαη από ηε ζρεδόλ απνθιεηζηηθή ζύλδεζε ηνπ 

επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ πςειή ηέρλε – ζε άιιεο ηξνπηθόηεηεο, νη 

νπνίεο, ρσξίο λα απεθδύνληαη ηελ εληνπηόηεηα, δίλνπλ έκθαζε ζηε δηεζληθόηεηα, θαη, 

ζπγρξόλσο, ρσξίο λα απνπνηνύληαη ην πνιηηηζκηθό ηνπο θύξνο, ζηξέθνληαη ζε πην 

εύιεπηεο από ην θνηλό αθεγήζεηο. Οη ηάζεηο απηέο εληζρύνληαη ζεκαληηθά από ην 

1989 θαη έπεηηα κε ηε δεκηνπξγία ελόο νξγαλσκέλνπ δηθηύνπ ζηήξημεο, 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζπκπαξαγσγώλ ηνπ επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ κε 

πξνγξάκκαηα όπσο ην MEDIA θαη ε Eurimages. Δίλαη ζεκαληηθό όηη ζηνλ ππξήλα 

ηνπ επαλαθαζνξηζκνύ ηεο επξσπατθήο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαπηόηεηαο εληάρζεθε ην 

επξσπατθό παξειζόλ. Ο Elsaesser δηαπηζηώλεη όηη «ε Δπξώπε, ζηνηρεησκέλε από 

ηελ Ιζηνξία θαη ηελ Απηνθξαηνξία, απνθεληξώλεη ηνλ δεκηνπξγό θαη ην έζλνο 

δεκηνπξγώληαο έλα λέν θέληξν γύξσ από ην νπνίν ηνπο πεξηζηξέθεη, ηελ Ιζηνξία θαη 

ηε Μλήκε, θαζώο ην απνηθηαθό παξειζόλ, νη πνιηηηθέο νθεηιέο θαη ε πξνβιεκαηηθή 

εζηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξώπεο ζηαδηαθά κεηαηξέπνληαη από ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε 

έλα πνιηηηζκηθό θεθάιαην, ην νπνίν εκπνξεπκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο βηνκεραλίαο 

θιεξνλνκηάο (heritage industry), ηθαλήο σζηόζν λα παξάγεη λέα είδε ηαπηνηήησλ» 

(2005: 23).  

Βαζηθή έθθξαζε ησλ παξαπάλσ ηάζεσλ απνηειεί κηα επξεία θαηεγνξία ηαηληώλ ε 

νπνία νλνκάζηεθε “heritage films”. Ο όξνο επηζηξαηεύηεθε αξρηθά γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα νκάδα ηαηληώλ πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80 έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηελ 

βξεηαληθή παξαγσγή θαη αθνξνύζε ηζηνξηθά δξάκαηα, ηαηλίεο επνρήο θαη 
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ινγνηερληθέο δηαζθεπέο, όπσο ην Πέξαζκα ζηελ Ιλδία ή ην Γωκάηην κε Θέα. Ο 

ραξαθηεξηζκόο πνπ ζηα αγγιηθά εθθξάδεη έλα είδνο επίζεκεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

θιεξνλνκηάο, ρξεζηκνπνηήζεθε απαμησηηθά γηα λα απνδώζεη ηνλ ζπζηεκηθό 

ραξαθηήξα πνπ ηόηε ρξεώζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο, θαζώο ζεσξήζεθε όηη 

εμππεξεηνύζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο Θάηζεξ εληζρύνληαο έλα εζληθό θαληαζηαθό πνπ 

αληινύζε λνζηαιγηθά από ην ππνηηζέκελν κεγαιείν ηνπ απνηθηνθξαηηθνύ 

παξειζόληνο θαη ηεο αξηζηνθξαηηθήο ειίη, δίλνληαο ζηνλ ζεαηή παξεγνξεηηθέο 

δηεμόδνπο δηαθπγήο. ηελ πνξεία, σζηόζν, ν όξνο δηεπξύλζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη, 

από ηε κηα, ηαηλίεο νη νπνίεο εηθνλνγξαθνύλ έλα πνιύ λεόηεξν παξειζόλ θαη, από 

ηελ άιιε, θαη άιιεο εζληθέο θηλεκαηνγξαθίεο όπσο ε ηηαιηθή θαη ε γαιιηθή, γηα λα 

αλαγλσξηζηεί ηειηθά σο έλα παλεπξσπατθό ή θαη παγθόζκην θαηλόκελν πνπ αλζίδεη 

σο ζήκεξα. Έηζη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηαιηθνύ heritage είλαη ην Cinema 

Paradiso, Il Postino, Mediterraneo, γαιιηθνύ Η Βαζίιηζζα Μαξγθό ή Τα παηδηά ηεο 

Χνξωδίαο, ελώ θάησ από ηελ νκπξέια ηνπ heritage film ε βηβιηνγξαθία έρεη 

ηνπνζεηήζεη ηόζν εηεξόθιεηεο ηαηλίεο όζν Τν Γείπλν ηεο Μπακπέη, Δπηθίλδπλεο 

Σρέζεηο, Τν Πηάλν, Τν Μαληνιίλν ηνπ  Λνραγνύ Κνξέιη, Ο Άγγινο Αζζελήο, Good 

Buy Lenin, Δμηιέωζε, Τν Κνξίηζη κε ην Σθνπιαξίθη, θ.α. Δπηπιένλ ακθηζβεηήζεθε θαη 

ν εμ νξηζκνύ ζπζηεκηθόο ραξαθηήξαο ησλ ελ ιόγσ ηαηληώλ θαζώο αλαγλσξίζηεθε ε 

ζπρλά ππνλνκεπηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο θαη δόζεθε 

έκθαζε ζηελ δπλακηθή ηνπο λα αλαδεηθλύνπλ πηπρέο πνπ ε επίζεκε ηζηνξία 

ζπζηεκαηηθά ακειεί θαη παξαγλσξίδεη.  

 

Σν heritage film, επνκέλσο, ζην νπνίν νη ζεσξεηηθνί δελ θαηόξζσζαλ λα 

πξνζδώζνπλ ζαθή ραξαθηεξηζηηθά είδνπο, είλαη έλαο πνιύ επξύο θαη επέιηθηνο όξνο 

πνπ αθελόο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζύγρξνλεο εζληθέο 

θηλεκαηνγξαθίεο ζηξέθνληαη ζην παξειζόλ πξνο αλαδήηεζε εζληθώλ κύζσλ θαη 

θαηαζθεπήο ζπιινγηθήο κλήκεο, θαη, αθεηέξνπ, απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο 

ησλ εζληθώλ θηλεκαηνγξαθηώλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά, έλαλ ηξόπν δειαδή 

δηεζλνπνίεζεο ησλ εζληθώλ θηλεκαηνγξαθηώλ.  Όπσο δηαπηζηώλεη ε Belen Vidal, ην 

heritage film καδί κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ δεκηνπξγνύ απνηεινύλ ηα πην 

εμαγώγηκα είδε επξσπατθνύ θαη εζληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θαη 

εζηηάδνληαο ζηνλ εγρώξην θηλεκαηνγξάθν, εθηόο από ηνλ Κπλόδνληα (2009) ηνπ 

δεκηνπξγνύ Λάλζηκνπ πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθό εμαγώγηκν θηλεκαηνγξαθηθό 

πξντόλ, εμαγώγηκεο ήηαλ ε Πνιίηηθε Κνπδίλα θαη ν Δι Γθξέθν, νη νπνίεο, θαηά ηελ 

νπηηθή κνπ, εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ heritage film.  

 

Βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπλνιηθά ηηο επξσπατθέο heritage ηαηλίεο είλαη 

ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

 

1) ε λνζηαιγηθή καηηά ζην παξειζόλ, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε κηα αηζζεζηαθή 

εκπεηξία θαη ελίνηε ζε έλα εμσηηθό ζθεληθό γηα αλζξσπνθεληξηθέο αθεγήζεηο 

εηδώλ (κεινδξάκαηα, θσκσδίεο, θιπ.) νη νπνίεο ζπρλά έρνπλ ζηνλ ππξήλα 

ηνπο θάπνην ξνκαληηθό εηδύιιην. 
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2)  ν δηεζληθόο θαη δηαπνιηηηζκηθόο ηξόπνο ζθέςεο ησλ ηαηληώλ πνπ επηδηώθνπλ 

λα δηαζρίζνπλ ηα ζύλνξα, ζηνρεύνληαο εμίζνπ ζην ηνπηθό θαη ζην δηεζλέο 

θνηλό. Ο δηεζληθόο πξνζαλαηνιηζκόο εθθξάδεηαη ηόζν ζην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο, όζν θαη ζηελ ηάζε ησλ ηαηληώλ λα θεθαιαηνπνηνύλ ηελ θνηλή 

επξσπατθή ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. 

3) Η πξνώζεζε ησλ ηαηληώλ απηώλ ζηε βάζε ηεο πνηόηεηαο, σο κηαο εθδνρήο 

πνηνηηθνύ θηλ/θνπ, πνπ έρεη λα θάλεη ηόζν κε ην κέγεζνο ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηα νλόκαηα ησλ ζπληειεζηώλ, όζν θαη κε ηα δάλεηα θύξνπο, 

όπσο είλαη ην ίδην ην παξειζόλ θαη ε Ιζηνξία, νη ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο 

πνπ βηνγξαθνύληαη ή ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ δηαζθεπάδνληαη.  

 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, ινηπόλ, θαη όπσο ζα πξνζπαζήζσ λα ηεθκεξηώζσ κε ηελ 

πξνηεηλόκελε  κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα, ν ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο από ην 1990 θη 

έπεηηα επαλαθαζνξίδεηαη, μαλαεπηλνεί ηνλ εαπηό ηνπ θαη επαλαζπζηήλεηαη ζην 

εγρώξην θαη ην δηεζλέο θνηλό κε δηάθνξεο ρεηξνλνκίεο ρεηξαθέηεζεο από ην 

παξειζόλ ηνπ, κηα εθ ησλ νπνίσλ, θαη κάιηζηα κηα εθ ησλ πην ηζρπξώλ, είλαη ε 

ζπκπόξεπζε κε ην λέν επξσπατθό θαλόλα ηνπ heritage film θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Έηζη ην heritage film από ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 σο ζήκεξα έρεη 

κηα επίκνλε θαη ζπλεθηηθή παξνπζία ζηελ ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή. 

Πεξηιακβάλεη λνζηαιγηθέο ηαηλίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην παξειζόλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζπλήζσο από δηεζληθό πξνζαλαηνιηζκό, ελώ αθνξά όιεο ηηο ελεξγέο 

θηλεκαηνγξαθηθέο γεληέο, κε πνιύ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν όηη επηθαλείο ζθελνζέηεο ηνπ 

ΝΔΚ (καξαγδήο, Βνύιγαξεο θαη Παπαζηάζεο) πξσηαγσληζηνύλ ζηε δηακόξθσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο.  

Οη ειιεληθέο heritage ηαηλίεο δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο ζε πνιινύο ηνκείο. 

Πξώηα θαη θύξηα ζε επίπεδν παξαγσγήο: έρνπκε δειαδή ηαηλίεο κε πνιύ πςειό 

θόζηνο παξαγσγήο, π.ρ. Πνιίηηθε Κνπδίλα θαη Νύθεο, ή πνιύ ρακειό, π.ρ. 

Αθξνβάηεο ηνπ Κήπνπ. Υξνληθήο πεξηόδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: άιιεο 

αλαθαινύλ έλα απώηεξν (π.ρ. Ο Θεόο Αγαπάεη ην Χαβηάξη) θαη άιιεο έλα εγγύηεξν 

παξειζόλ (π.ρ. Uranya). Κηλεκαηνγξαθηθώλ εηδώλ πνπ ππεξεηνύλ κε ζπλέπεηα ή  

αλακηγλύνπλ. Ιδενινγηθνύ ή έκθπινπ ιόγνπ πνπ αξζξώλνπλ. Βαζκνύ ηζηνξηθήο 

πιαηζίσζεο ή απνπιαηζίσζεο ησλ αθεγήζεσλ, θιπ. Ωζηόζν κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε κεξηθά, αλ όρη απνιύησο θνηλά, ηνπιάρηζηνλ θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Η ζαθήο κεηαηόπηζε από ηελ καθξντζηνξία ζηελ κηθξντζηνξία, από ηε 

ζπιινγηθή ζηελ αηνκηθή εκπεηξία. Η πνιηηηθή ηζηνξία είηε απνπζηάδεη  ηειείσο, 

είηε απνζύξεηαη ζην θόλην ησλ αθεγήζεσλ, ελώ απηό πνπ έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην είλαη ε αηνκηθή πεξηπέηεηα θαη ν κηθξόθνζκνο ησλ ραξαθηήξσλ. Η 

Ιζηνξία επίζεο ππνρσξεί όρη κόλν σο αλαθνξά ζε πνιηηηθά γεγνλόηα, αιιά 

θαη σο ηξόπνο πξόζβαζεο ζην παξειζόλ, κέζσ ηεο επίθιεζεο ηεο κλήκεο 

θαη ηδηαίηεξα ηεο βησκέλεο, ηεο πξνζσπηθήο κλήκεο. Πνιιέο εθ ησλ ηαηληώλ 

είλαη αθεγεκέλεο ζε πξώην πξόζσπν, από ζπγθεθξηκέλν αθεγεηή ζην παξόλ 

πνπ θαηαδύεηαη ζηα αηνκηθά ηνπ βηώκαηα γηα λα ηα παξνπζηάζεη από ηε δηθή 
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ηνπ νπηηθή γσλία (π.ρ. Τέινο Δπνρήο, Καβάθεο, Peppermint, Αιεμάλδξεηα, 

Έλα Τξαγνύδη δελ θηάλεη, Πνιίηηθε Κνπδίλα, Η Χνξωδία ηνπ Χαξίηωλα, Δι 

Γθξέθν, Παλδώξα, Ταγθό ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ, θ.α.). Δλίνηε ν αθεγεηήο 

ζπλδέεηαη κε ην ζθελνζέηε ή ην ζελαξηνγξάθν, ν νπνίνο άκεζα ή έκκεζα 

απηό-βηνγξαθείηαη (π.ρ. Πνιίηηθε Κνπδίλα, Η Χνξωδία ηνπ Χαξίηωλα). Έηζη 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ αδηακεζνιάβεηε κλήκε, ε νπνία δηεθδηθεί ηελ 

απζεληηθόηεηα ηεο πξόζβαζεο ζην παξειζόλ, θαη ακθηζβεηεί ηελ πιεξόηεηα 

θαη δηεηζδπηηθόηεηα ηεο Ιζηνξίαο.  

 

Αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο heritage ηαηλίεο ππάξρεη κηα δηαθξηηή ηάζε όπνπ ε 

αλάθιεζε ηνπ παξειζόληνο ζπλδπάδεηαη κε ηελ παηδηθή ή ηελ εθεβηθή ειηθία 

ησλ εξώσλ (πρ. Peppermint, Πίζω Πόξηα, Αθξνβάηεο ηνπ Κήπνπ, Πνιίηηθε 

Κνπδίλα, Η Χνξωδία ηνπ Χαξίηωλα, Uranya, θ.α.), ε νπνία έρεη αλαθνξά ζε 

κηα αληίζηνηρε ηζρπξή ηάζε ζηνλ επξσπατθό θηλεκαηνγξάθν ησλ δεθαεηηώλ 

ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90, ε νπνία δηαξθεί κέρξη ζήκεξα, κε ηαηλίεο όπσο Cinema 

Paradiso, Kolya, Malena, Τνηό ν Ήξωαο,θ.α. θαη κε καθξηλό πξόγνλό ηνπο ην 

Άκαξθνξλη ηνπ Φειίλη. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο, ην παηδί, πνπ απνηειεί 

πεξηζώξην ηεο θνηλσλίαο θαη από ηα πην επάισηα κέιε ηεο, παίξλεη ην ιόγν 

σο έλαο αθεγεηήο «από ηα θάησ». Ωζηόζν θαζώο νη αθεγήζεηο (κε ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο) είλαη ηδσκέλεο από ηελ νπηηθή γσλία αγνξηώλ, ε «από ηα θάησ» 

αθήγεζε ππνλνκεύεηαη ζνβαξά. Πνηνο είλαη απηόο πνπ ζπκάηαη ή πνηνο είλαη 

απηόο πνπ δηθαηνύηαη λα ζπκάηαη ζηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν; Δθείλνο πνπ 

έρεη ηνλ έιεγρν ηεο αθήγεζεο ειέγρεη ηε κλήκε θαη ην παξειζόλ, κε ηελ 

παηξηαξρία λα ελζσκαηώλεηαη ζην βιέκκα θαζεαπηό.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο επίζεο, πνπ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο κε κηα πνιύ ζθνηεηλή ηζηνξηθά επνρή, ζπλεζέζηεξα ηε Υνύληα, 

(π.ρ. Peppermint, Uranya, Χνξωδία ηνπ Χαξίηωλα, Έλα ηξαγνύδη δελ θηάλεη) 

επηθαινύληαη ην παηδηθό ή λεαληθό βιέκκα σο θύξην κέζν απειεπζέξσζεο 

από ηνλ θπξίαξρν σο ηόηε θαλόλα ηεο έληνλεο πνιηηηθνπνίεζεο. Σν 

επηθαινύληαη επίζεο θαη σο έλα κέζν ηνληζκνύ ηνπ παξάινγνπ ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα άξλεζεο γηα θαηαλόεζε θαη εξκελεία ησλ 

ηζηνξηθώλ θαηλνκέλσλ. Παξά ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ έρνπλ δερηεί νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο σο απνιηηηθέο είλαη ζεκαληηθό λα δηαθξίλνπκε όηη 

ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ζε άιια πεδία σο ηόηε παξαγλσξηζκέλα. Καζώο ε 

πνιηηηθή απσζείηαη ζην πεξηζώξην, έξρνληαη ζην πξνζθήλην πηπρέο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο – ην κηθξό, ην αζήκαλην, ην 

ηεηξηκκέλν, ην νηθνγελεηαθό, ην πξνζσπηθό, ην θαζεκεξηλό.  

 

2) ε αληίζεζε κε ηνλ ΝΔΚ πνπ επέζηξεςε ζε έλα επώδπλν παξειζόλ γηα λα 

πελζήζεη, νη αθεγήζεηο ησλ ειιεληθώλ heritage ηαηληώλ ζπγθξνηνύλ κηα 

λνζηαιγηθή θαη αηζζαληηθή θαηάδπζε ζην παξειζόλ, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε 

έλα απνιαπζηηθό ζέακα θαη ζπρλά κέζσ ηεο κνπζηθήο θαη ζε έλα 

απνιαπζηηθό αθξόακα. Σν ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο δηαρέεηαη ζηηο ηαηλίεο όρη 
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κόλν σο κηα δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί 

αηζζήκαηα επηζπκίαο, κειαγρνιίαο θαη απώιεηαο γηα θάηη εμηδαληθεπκέλν ην 

νπνίν έρεη νξηζηηθά ραζεί, αιιά θαη σο κηα αηζζεηηθή άπνςε ηελ νπνία νη 

ζεσξεηηθνί ζπλδένπλ θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηνπ κεηακνληέξλνπ (π.ρ. Fredric 

Jameson). Οη ηαηλίεο αηζζεηηθνπνηνύλ θαη εξσηηθνπνηνύλ ην παξειζόλ, 

δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηελ πιηθόηεηα θαη ηνλ αηζζεζηαζκό ηεο εηθόλαο, ζηα 

εληππσζηαθά ρξώκαηα, ζηνπο θσηηζκνύο, ζηα σξαία αληηθείκελα – ηα 

αληηθείκελα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν εηθνλνγξαθηθό βάξνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηαηλίεο – ζηελ πνιπηέιεηα, ηα θνζηνύκηα, ηα πθάζκαηα, ηηο δαληέιεο, ηα θηήξηα, 

ηα ηνπία, ηα νπνία ε θάκεξα αλαδεηθλύεη κε εληππσζηαθό mise en scène, 

ζπρλά αλακηγλύνληαο ην νλεηξηθό κε ην πξαγκαηηθό θαη ηνλίδνληαο ην εμσηηθό 

ζηνηρείν. Η αηζζαληηθόηεηα εληείλεηαη επίζεο κέζσ ηεο έκθαζεο ζηηο 

αηζζήζεηο ησλ εξώσλ, ηεο αθήο, ησλ γεύζεσλ, ηεο αθνήο ελώ ε εκπινθή 

ζπλήζσο ελόο ξνκαληηθνύ εηδπιιίνπ θαη ν εξσηηζκόο, είηε ππαηληθηηθόο θαη 

θαηαπηεζκέλνο, είηε ξεηόο, επίζεο εληείλνπλ ηνλ αηζζεζηαζκό ηεο εηθόλαο. Σν 

παξειζόλ κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ ρακέλν παξάδεηζν θαη ζπρλά ζε έλαλ 

πνιύηηκν ηδησηηθό ρώξν.  

 

Έλα επηπιένλ θνηλό ζηνηρείν αθνξά ηηο ηαηλίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην 

εγγύηεξν παξειζόλ, θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70, θαη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ην επηθαινύληαη θαη ην αλαζπλζέηνπλ. ηελ έλλνηα ηνπ heritage, ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, νη αθεγήζεηο απηέο δελ δηζηάδνπλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ κνξθέο ηεο δεκνθηινύο θνπιηνύξαο – όπσο ε ιατθή ή πνπ 

κνπζηθή θαη ν Παιηόο Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο – πνπ ζην παξειζόλ 

απαμηώζεθαλ, ηόζν από πνιηηηθνπνηεκέλεο γεληέο αξηζηεξώλ όζν θαη από 

αζηνύο δηαλννύκελνπο, σο ρακειήο πνηόηεηαο θαη αλάμηεο ιόγνπ. ήκεξα νη 

παιηέο ειιεληθέο ηαηλίεο θαη ε δεκνθηιήο κνπζηθή ηεο ελ ιόγσ επνρήο, πνπ 

αλαθπθιώζεθαλ επί δεθαεηίεο από ηελ ηειεόξαζε θαη ηα ππόινηπα media, 

απνηεινύλ θνκκάηη ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο παιαηόηεξσλ θαη λεόηεξσλ 

γελεώλ. Από έλα εμαηξεηηθά θαηαθεξκαηηζκέλν θαη ζε ζύγρπζε εζληθό ζώκα νη 

παιηέο ηαηλίεο θαη ε δεκνθηιήο θνπιηνύξα ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 

επαλαμηνινγνύληαη θαη απνηεινύλ έλα ζηαζεξό θαη θνηλό ζεκείν αλαθνξάο, 

έλα θνηλό πεδίν αλαγλώξηζεο θαη ζπλάληεζεο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ, 

επελδπκέλν κάιηζηα κε κηα αίζζεζε αζσόηεηαο θαη απζεληηθόηεηαο, ίζσο ην 

θύξην πεδίν ζην νπνίν ην εζληθό παξειζόλ έξρεηαη ζην πξνζθήλην γηα λα 

θαηαλαισζεί κε αίζζεκα επθνξίαο, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα έλα 

δηεπξπκέλν αίζζεκα θνηλόηεηαο.  

 

3) Ο δηεζληθόο ηξόπνο ζθέςεο θαη ν θνζκνπνιηηηζκόο. Οη heritage ηαηλίεο, όπσο 

ήδε έρεη αλαθεξζεί, έρνπλ ζπλεηδεηά δηπιή ζηόρεπζε – θαη ην εγρώξην θαη ην 

δηεζλέο θνηλό – κε ην δηεζληθό ζηνηρείν λα εθθξάδεηαη πξσηίζησο ζηελ 

παξαγσγή. Πνιιέο είλαη ζπκπαξαγσγέο, κε γλσζηνύο μέλνπο εζνπνηνύο 

όπσο ε Catherine Deneuve (Ο Θεόο Αγαπάεη ην Χαβηάξη), ε Maria Grazia 

Cuccinotta (Uranya) ή ν Damian Lewis (Νύθεο), γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηελ 
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εκπνξηθόηεηά ηνπο εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ. Ο Γηώξγνο Υσξαθάο, επίζεο, 

σο Έιιελαο γελλεκέλνο ζηε Γαιιία θαη δηεζλήο εζνπνηόο, απνηειεί κηα 

θνζκνπνιίηηθε πεξζόλα από κόλνο ηνπ, ελζαξθώλνληαο εθδνρέο ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνύ θαη ζηηο ίδηεο ηηο αθεγήζεηο. ηελ Χνξωδία ηνπ Χαξίηωλα 

π.ρ. ππνδύεηαη ηνλ ειιελνπνηεκέλν γαιινξώζν εκηγθξέ θαη ζηελ Πνιίηηθε 

Κνπδίλα ηνλ εθηνπηζκέλν ήξσα πνπ σο επηθαλήο επηζηήκνλαο θηλείηαη κε 

άλεζε ζην εμσηεξηθό. Έλα άιιν επδηάθξηην ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε ησλ μέλσλ 

γισζζώλ θαη ε πνιπγισζζία ησλ ηαηληώλ: αγγιηθά, γαιιηθά, ηζπαληθά, 

ξώζηθα, ηνύξθηθα (π.ρ. Νύθεο, Αιεμάλδξεηα, νη ηαηλίεο ηνπ καξαγδή, αθόκα 

θαη ην Πξώηε θνξά λνλόο). Οη μέλεο γιώζζεο εκθαλίδνληαη σο κέξνο ηεο 

θνπιηνύξαο θαη ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εξώσλ θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

θηλεηηθόηεηάο ηνπο θαζώο δηαζρίδνπλ ζύλνξα. Δίηε αθνξά έλα νπηνπηθό ρσξηό 

ηεο επαξρίαο όπσο απηό ηεο Χνξωδίαο ηνπ Χαξίηωλα, είηε ην θαξάβη ζηηο 

Νύθεο, είηε ηελ Άλδξν ηεο Μηθξάο Αγγιίαο, αλαθεξόκαζηε ζε πνιπεζληθνύο 

θαη πνιηηηζκηθά πβξηδηθνύο κηθξόθνζκνπο. Ο Υαξίησλαο ελαιιάζζνληαο 

ειιεληθά, γαιιηθά θαη ξώζηθα, κε ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ ζηελ επξσπατθή 

κνπζηθή θαη ινγνηερλία, όπσο θαη κε ηελ ίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

ελζαξθώλεη κηα γηνξηαζηηθή εθδνρή ηεο θηιειεύζεξεο επξσπατθήο 

θνπιηνύξαο, ελώ ν ακεξηθάληθνο πνιηηηζκόο ζπλππάξρεη ήξεκα καδί ηεο κε ην 

ζθαηξηζηήξην „Λαο Βέγθαο‟ θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Καπόλε. ηε Μηθξά Αγγιία 

επίζεο όπνπ ν ίδηνο ν ηίηινο παξαπέκπεη ζε έλα δηεζληθό θαληαζηαθό θαη 

κάιηζηα ηζρύνο, νη άληξεο νξγώλνπλ ηηο ζάιαζζεο νηθεηνπνηνύκελνη ηνπο 

μέλνπο πνιηηηζκνύο (ν παηέξαο ησλ εξσίδσλ δηαηεξεί νηθνγέλεηα ζηελ 

Αξγεληηλή θαη κηιάεη ηζπαληθά) ελώ νη γπλαίθεο πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθά 

ραξηνγξαθνύλ ζπλερώο κε ηε θαληαζία ηνπο ηνλ πιαλήηε, κηινύλ αγγιηθά, 

ηξαγνπδνύλ ξώζηθα, ληύλνληαη κε θηκνλό, ηζνξξνπώληαο ζε έλαλ ελδηάκεζν 

ρώξν αλάκεζα ζην εδώ θαη ην εθεί, ην Δκείο θαη ην Άιιν, ην ληόπην θαη ην 

δηεζλέο.  

 

Έλα αμηνζεκείσην θαηλόκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο λνζηαιγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζόληνο απνηειεί επίζεο θαη ην όηη πνιιέο από ηηο 

heritage ηαηλίεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη εθηόο ησλ ειιεληθώλ 

ζπλόξσλ. Η ειιεληθή θνηλόηεηα δηαζηέιιεηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηόπνπο πνπ 

θάπνηε θηινμελνύζαλ αθκαίεο ειιεληθέο παξνηθίεο (π.ρ. Κσλ/πνιε, Αίγππην, 

Ρσζία) ή ρώξεο κεηαλαζηεπηηθνύ πξννξηζκνύ (π.ρ. ε Ακεξηθή). Σαπηόρξνλα – 

ελίνηε εμαηηίαο απηήο ηεο δηεύξπλζεο ησλ ζπλόξσλ – εηζάγεηαη ζηελ 

εηθνλνγξαθία ε αξηζηνθξαηία (Σθιάβνη ζηα Γεζκά ηνπο) θαη ε πξνπνιεκηθή 

ειιεληθή αζηηθή ηάμε (Καβάθεο) ή ηα κεηαπνιεκηθά ηεο απνκεηλάξηα 

(Αιεμάλδξεηα) πνπ κε ηε δπηηθόηξνπε θνπιηνύξα ηεο παξαπέκπεη ζε έλα 

θνηλό επξσπατθό παξειζόλ, ελνπνηώληαο ηελ επξσπατθή εηθνλνγξαθία κε ηελ 

ειιεληθή. Ο Έιιελαο επίζεο σο εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα (π.ρ. Γθξέθν, 

Βαξβάθεο) θηλείηαη κε άλεζε ζηνπο ηζρπξνύο θύθινπο, ζπλαλαζηξέθεηαη 

Σζάξνπο θαη βαζηιηάδεο. Σα ζηνηρεία δηεζληθόηεηαο θαη ε αθεγεκαηηθή 

ππέξβαζε ησλ εζληθώλ ζπλόξσλ, ηάζεηο νη νπνίεο ελζαξξύλνληαη από ην 
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ζύζηεκα επξσπατθώλ ζπκπαξαγσγώλ θαη ηελ αλαγθαηόηεηα απεύζπλζεο ζην 

δηεζλέο θνηλό, ζε ζπλδπαζκό κε εηθόλεο πινύηνπ θαη ηζρύνο, ηελ ίδηα ζηηγκή 

αξζξώλνπλ ζε επίπεδν αλαπαξάζηαζεο κηα δηαθνξεηηθή εζληθή αθήγεζε, 

ζπγθξνηνύλ έλα θαηλνύξην εζληθό θαληαζηαθό, κηα λέα ηαπηόηεηα γηα ηνλ 

Έιιελα. Ο Έιιελαο δηεζλνπνηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζπκκέηνρνο ζηελ 

επξσπατθή θνπιηνύξα θαη παξάδνζε, θαη ηαπηόρξνλα απνηθηζηήο ηνπ θόζκνπ.  

 

Η Διιάδα δελ ππήξμε απνηθηαθή ρώξα, απελαληίαο ρώξα ηεο δηαζπνξάο θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο, σζηόζν νη ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο κνηάδνπλ λα 

επηζηξέθνπλ ζε κηα θαληαζηαθή ειιεληθή απηνθξαηνξία, λα λνζηαιγνύλ έλα 

απνηθηαθό παξειζόλ, αλάινγν κε απηό πνπ λνζηαιγνύλ άιιεο επξσπατθέο 

ηαηλίεο όπσο ε Ιλδνθίλα.  Σαπηόρξνλα, ε κεηαλαζηεπηηθή ηδηόηεηα ηνπ Έιιελα 

παξνπζηάδεηαη σο ζεηηθή ηαπηόηεηα, ελίνηε θαη σο επηινγή, θαη θπξίσο σο κηα 

δπλεηηθή πξννπηηθή πξνόδνπ, θπξηαξρίαο θαη δύλακεο. ηηο Νύθεο, γηα 

παξάδεηγκα, αθξηβώο ηελ ώξα πνπ θαηαξξέεη ε Μεγάιε Ιδέα κε ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε εξσίδα δηαηππώλεη έλαλ άιιν 

«κεγαιντδεαηηζκό», ηελ εμάπισζε θαη θπξηαξρία ηνπ ειιεληζκνύ κέζσ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ηεο επηηπρίαο. Οη Έιιελεο εμάγνπλ 

αλζξώπηλν δπλακηθό, πνιηηηζκό θαη ηαιέλην, πξόνδν, γλώζε, εθεπξεηηθόηεηα, 

εξγαηηθόηεηα, ζάξξνο, θαη όια απηά ζπγθξνηνύλ εηθόλεο εζληθήο πξνόδνπ, 

επηηπρίαο θαη ηζρύνο. Απηό απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην 

γεγνλόο όηη ιακβάλεη ρώξα ζε κηα επνρή όπνπ ηα ζύλνξα ηεο Δπξώπεο είλαη 

ππό δηαπξαγκάηεπζε θαη πνπ ε ίδηα ε Διιάδα, σο ρώξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηώλ, απνθηά πιένλ έλαλ πνιππνιηηηζκηθό ραξαθηήξα ηνλ νπνίν 

αξλείηαη λα απνδερηεί. Σέινο, όιε απηή ε αλαδηάξζξσζε ηνπ εζληθνύ 

θαληαζηαθνύ πνπ πξνθύπηεη από ηηο heritage ηαηλίεο αλαδηαξζξώλεη 

ηαπηόρξνλα θαη ην θαληαζηαθό γηα ηνλ ίδην ηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν, ν 

νπνίνο απηνζπζηήλεηαη, όρη σο επαξρηαθόο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνο, αιιά σο 

θέξσλ ηελ επξσπατθή ηαπηόηεηα, εηθνλνπιαζηηθά απνιαπζηηθόο, ηερληθά 

εύξσζηνο, δεκνθηιήο, ηθαλόο λα δηαζρίδεη ηα ζύλνξα.  
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