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Οι άνθρωποι που ζουν γύρω από τη χαράδρα του Βίκου στο Ζαγόρι είναι οι 

πρωταγωνιστές της παρούσας έκθεσης. Σε μια σειρά προσωπικών συνομιλιών τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια μας αφηγήθηκαν τη ζωή τους και μας μίλησαν για 

τη σχέση τους με τον τόπο τους σκιαγραφώντας το δικό τους Ζαγόρι. Από το 

Σεπτέμβρη του 2006 ως το Δεκέμβρη του 2011 τους επισκεφτήκαμε ξανά και ξανά 

με την ιδέα των πορτραίτων τους στο μυαλό μας. Εκείνοι φιλόξενα μας 

υποδέχθηκαν και στάθηκαν μπροστά στο φωτογραφικό φακό του André Bakker. 

Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η συλλογή. 

 

Οι άνθρωποι της πέτρας είναι άνθρωποι δικοί μας: η Αντιγόνη, η Αλεξάνδρα, 

η Άλκηστη η Λένη, η Σαπφώ, η Ροδόκλεια, η Αγλαΐα,  ο Κώστας, ο Γιάννης, ο 

Αγάπιος. Κι ο τόπος τους είναι ουσιαστικά πολλοί μικροί τόποι χειροποίητοι και  

σμιλευμένοι από τους ίδιους και τις ιστορίες τους. Στη μακρά συμβίωσή τους με 

τη σκληρή και δύσκολη ορεινή γη κατάφεραν να την ημερέψουν και να την 

μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ενός ιδιαίτερου τοπικού πολιτισμού.  

 

Ο τόπος, το τοπίο τους κι οι ίδιοι οι άνθρωποι των βουνών αποδεικνύονται 

σήμερα ιδιαίτερα τρωτοί και ευάλωτοι. Εγκατάλειψη που κάποιες φορές φτάνει 

ως την ερήμωση, δημογραφική γήρανση και μια αδηφάγος βλάστηση που 

καταπίνει ότι ο ανθρώπινος μόχθος τους τελευταίους αιώνες δημιούργησε, 

μεταμορφώνουν έναν τόπο που ήταν "ζούρλια σε έναν τόπο που είναι ζούγκλα". 

Ταυτόχρονα ένας ακόμα πιο ευάλωτος πολιτισμός, άυλος, καθώς αφορά 

αναπαραστάσεις, πρακτικές, εκφράσεις, αξίες, γνώσεις και δεξιότητες που 

μεταδίδονται από γενιά σε γενιά,  σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO (Άυλη 

Πολιτισμική Κληρονομιά, 2003), αλλάζει ραγδαία και το ίδιο τραγικά με τον 

κόσμο που περιγράφει. 

 

Ωστόσο η αγάπη για τον τόπο και τη γενέθλια γη συνεχίζουν να τρέφουν τις 

μικρές κοινότητες που επιμένουν να ξαναζωντανεύουν κάθε φορά που η 

καμπάνα του ξωκλησιού, ο ήχος του κλαρίνου και το θρόισμα του πλατάνου στο 

μεσοχώρι καλούν τον κόσμο τους πίσω. Κι ο κόσμος τους αποκρίνεται κι 

ανταμώνει με όσους επιμένουν κι επιλέγουν τον τόπο τούτο για να ζήσουν. Σε 

αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν τη ζωή τους στο Ζαγόρι, στον 

απόηχο της "σύγχρονης ανάπτυξης", αφιερώνουμε αυτή την έκθεση. 


