
ΕΙΚΟΝΟΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ  

Λεύκωμα - Φωτογραφία, 1950 - 1980  

 

Ένα λεύκωμα 360 σελίδων, 500 περίπου φωτογραφιών, μεγάλου μεγέθους σε δύο 

γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) που επιμελήθηκαν και εξέδωσαν οι Γεώργιος Π. 

Δημακόγιαννης και Ντόναλντ - Γεώργιος Μακφαίηλ 

 

(Από το εκδοτικό) 

Ξεφυλλίζοντας ο αναγνώστης το λεύκωμα αυτό, βλέπει μία-μία δικαιωμένες τις 

λέξεις «Πέτρα πικρή, δοκιμασμένη, αγέρωχη» που αφορά τη Μάνη.  

Της Μάνης σε μια εποχή αυθεντική βγαλμένη μέσα από μια αργή ροή εξέλιξης, από 

τα βάθη των χρόνων ως τις δεκαετίες 50, 60, 70 και 80 που κατέγραψε με το 

φωτογραφικό φακό του ο Μανιάτης καλλιτέχνης Γιάννης Βουρλίτης. Με ορμητήριο 

το όμορφο Γύθειο (ιδιαίτερη πατρίδα του), έφτανε χωρίς να λυπηθεί χρόνο και κόπο 

σε κάθε χωριουδάκι, σε κάθε μνημείο, σε κάθε πέτρα της Μάνης για να το δει με τα 

μάτια της ψυχής του. 

Τότε που δεν υπήρχαν δρόμοι αμαξιτοί, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλεπικοινωνίες, 

εκείνος μ ένα ποδήλατο ή με τα πόδια ή με κανένα πλεούμενο από θαλάσσης, 

χανότανε μέρες απ την οικογένεια, το κατάστημα και τους φίλους του, έκανε τον δικό 

του άθλο, έγραφε τη δική του ιστορία χωρίς ίσως να τόχει απολύτως 

συνειδητοποιήσει. 

Τώρα, εκστατικοί μπροστά σ αυτόν τον όγκο της εργασίας του, και περνώντας 

ατέλειωτες ώρες για να επιλέξουμε από κοινού τα πεντακόσια περίπου θέματα αυτού 

του Βιβλίου - από χιλιάδες φωτογραφικούς πίνακες που συσσώρευσε στο αρχείο του, 

αναρωτιόμαστε αν θα φτάσει στον αγαπητό αναγνώστη αυτός ο απόηχος του μόχθου 

και της αγωνίας του καλλιτέχνη φωτογράφου Γιάννη Βουρλίτη. Ας φτάσει έστω το 

ενδιαφέρον και η αγάπη του, στον μοναδικό ιστορικό Τόπο που τον γέννησε, τη 

Μάνη. Αυτό το ανεπανάληπτο Έργο - ανεπανάληπτο και γιατί το μέγιστο ποσοστό 

των Εικόνων του δεν θα το αντικρίσει σήμερα ή αύριο ο επισκέπτης του Τόπου, αφού 

το διέκοψε οριστικά το πνεύμα των σύγχρονων καιρών και ο σημερινός τρόπος ζωής 

- αυτό το ανεπανάληπτο Έργο του Γιάννη Βουρλίτη πέρασε από σαράντα κύματα για 

να δει το φως της δημοσιότητας. Ποικίλες δυσκολίες εδώ και πολλά χρόνια 

οικονομικές και άλλες εμπόδισαν την έκδοση του. Ποιος ξέρει, ίσως έπρεπε να 

συνδεθεί και με τις δικές μας εκδοτικές προσπάθειες και με τη δική μας έμπρακτη 

αγάπη για τον Τόπο - το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. 

Μ αυτές τις σκέψεις, ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Βουρλίτη που μας 

εμπιστεύτηκε το Έργο το οποίο με περηφάνια και ευθύνη σας παρουσιάζουμε. Για να 

είναι προσιτό σε ευρύτερους κύκλους συνανθρώπων μας αποφασίσαμε και την 

ταυτόχρονη παρουσίαση των κειμένων στην αγγλική γλώσσα. 

 

 


