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“The Sfakian Screen” 
local photo exhibition

https://youtu.be/vuG1e3S7rs0



Γιάννης Ορφανουδάκης. 
Eρίφιον τροχονόμος, 2017.

Giannis Orfanoudakis. 
Traffic-police goat, 2017. 

Η Σφακιανή Οθόνη είναι μία 
φωτογραφική έκθεση που 
αφορά τη ζωή στα Λευκά 
Όρη, όπως τη φωτογραφίζουν 
σήμερα άνθρωποι που 
κατοικούν στα σύγχρονα 
Σφακιά της Κρήτης. Τα Σφακιά 
αποτελούν μία περιοχή που 
έχει ιστορικά φωτογραφηθεί 
από δεκάδες επαγγελματίες 
(φωτογράφους, λαογράφους, 
μουσικολόγους, κλπ.) και 
άλλους επισκέπτες οι οποίοι 
επικεντρώνονταν συχνά στην 
απόκρημνη γεωγραφία, την 
ποιμενική ζωή και την ιδέα 
της παράδοσης. Η Σφακιανή 
Οθόνη συνδιαλέγεται με 
θεματικές που ανέδειξε αυτή 
η φωτογραφική παράδοση 
αλλά ταυτόχρονα διαφέρει 
σημαντικά από αυτήν καθώς 
αποτελεί την πρώτη έκθεση 
που βασίζεται στη δουλειά 
ντόπιων φωτογράφων και όχι 
ειδικών που επισκέπτονται 
την περιοχή. Ο τίτλος 
περιέχει τον όρο «οθόνη» 
καθώς οι περισσότερες 
από τις φωτογραφίες της 
έκθεσης πρωτοεμφανίζονται 
και ανταλλάσσονται σε 
ψηφιακές οθόνες (τηλέφωνα, 
υπολογιστές, κλπ.), ενώ οι 
οθόνες αυτές επιτρέπουν 
στους φωτογράφους να
δημοσιοποιούν τη δουλειά 
τους καθημερινά. Η μεταφορά 
των εικόνων αυτών από την 
ψηφιακή οθόνη στον τοίχο 

της έκθεσης συνιστά αλλαγή 
πλαισίου και προσκαλεί το 
θεατή να προβληματοποιήσει 
τη διάκριση επαγγελματία-
ερασιτέχνη ιδίως σε ότι αφορά 
στα όσα μπορεί να προσφέρει 
η «μη-επαγγελματική» 
φωτογραφία σήμερα στους 
χρήστες της. Η τοποθέτηση 
των εικόνων στον τοίχο 
παράλληλα προσκαλεί το 
θεατή να αφουγκραστεί το 
πως άνθρωποι με κάμερες 
στα σύγχρονα Σφακιά 
συλλαμβάνουν τα κοινωνικά 
τοπία τους και απεικονίζουν 
τους κόσμους στους οποίους 
ζουν καθημερινά. Η έκθεση 
προσπαθεί να συλλάβει τις 
δυνατότητες της φωτογραφίας 
να δημιουργήσει και να 
αναπαραστήσει την έννοια 
του τόπου, καθώς και 
κοινωνικές εμπειρίες μέσα 
σε αυτόν. Προσπαθεί επίσης 
να φωτίσει τα υποκείμενα 
και τις γεωγραφίες σχέσεων 
που παράγονται μέσα στα 
φωτογραφικά κάδρα αλλά και 
να αναδείξει την δημιουργική 
ισχύ και την φαντασία των 
κάδρων αυτών.

Την έκθεση επιμελείται ο 
ανθρωπολόγος Κωνσταντίνος 
Καλαντζής ο οποίος δουλεύει 
στην περιοχή των Σφακίων 
από το 2006. Η διοργάνωση 
της έκθεσης βασίζεται 
στο μακρόχρονο διάλογο 

μεταξύ φωτογράφων και 
επιμελητή, ενώ η επιλογή 
των εικόνων πατά σε 
συζητήσεις μεταξύ τους 
δίνοντας έμφαση και στην 
προτίμηση των φωτογράφων 
για συγκεκριμένες εικόνες 
και λεζάντες. Ενώ η έκθεση 
φιλοδοξεί να αναδείξει 
βασικές θεματικές της 
φωτογραφίας μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 
στα Σφακιά επηρεάζεται 
ταυτόχρονα από παράγοντες 
όπως η τεχνική διαθεσιμότητα 
φωτογραφιών αλλά και 
βιογραφικές διαδρομές της 
σχέσης μεταξύ επιμελητή 
και ανθρώπων της περιοχής. 
Υπό την έννοια αυτή, η 
έκθεση ρίχνει φως σε ένα 
τμήμα της πλούσιας και 
δημιουργικής φωτογραφίας 
που παράγεται καθημερινά 
στα Σφακιά, παρέχοντας απλά 
μία εικόνα της παραγωγής 
αυτής η οποία και συνεχίζει 
ακατάπαυστα σε οθόνες εντός 
και εκτός της έκθεσης. Η 
έκθεση υποστηρίζεται από το 
European Research Council 
(ερευνητική ομάδα Photode-
mos-Citizens of Photography, 
Uniνersity College London) 
και το Δήμο Σφακίων.

Κωνσταντίνος Καλαντζής 
(UCL)

Η ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΟΘΟΝΗ

Κοιτάζοντας και Ζώντας στα Σύγχρονα Λευκά Όρη

Μία έκθεση για τα Σφακιά όπως τα φωτογραφίζουν οι κάτοικοι τους



The Sfakian Screen is a 
photographic exhibition that 
explores social landscapes 
of the White Mountains, 
as they are visualized by 
people living in the Sfakia 
region of Crete today. Sfa-
kia is an area that has been 
historically photographed 
by dozens of profes-
sionals (photographers, 
folklorists, musicologists, 
etc.) and other visitors who 
often focused on rugged 
geography, pastoralism and 
the idea of tradition. The 
Sfakian Screen engages 
this legacy and its themes 
which have historically 
conversed with local 
social aesthetics, but also 
departs from it, as it is the 
first show centred on local 
visual practitioners, rather 
than urban specialists vis-
iting the area. The title uses 
the term “screen” as it is in 
the digital screens of mo-
bile phones and computers 
that most of these powerful 
images originally circulate 
and it is these screens that 
enable the photographers 
to publish their work daily. 
Placing these images from 
the screen on the wall 
amounts to a change of 

context and an invitation 
to rethink the professional 
vs. amateur dichotomy, 
especially as regards the 
things “non-professional” 
photography can do for 
people daily. This change of 
context is also an invitation 
to heed the ways in which 
people with cameras living 
in Sfakia capture their 
landscapes as well as envi-
sion their lifeworlds daily. 
The show attempts to grasp 
the capacities of photogra-
phy in creating and depict-
ing place, relatedness and 
social experience. It tries 
to highlight the themes and 
subjects that emerge in the 
photographic frames and 
to underscore the power of 
these frames’ composition 
and imagination.

The exhibition is curated by 
anthropologist Konstan-
tinos Kalantzis who has 
worked in the area since 
2006. The show builds on 
the long-term engage-
ment between curator and 
photographers, while the 
selection draws on discus-
sions with photographers 
and incorporates their own 
preference for particular 

photographs and captions. 
While it seeks to show 
key themes of Sfakian 
social-media photogra-
phy, the exhibition is also 
shaped by various factors, 
including the technical 
availability of images and 
even contingencies in 
the biographical routes 
between curator and 
inhabitants of the area. 
In that sense, it can only 
claim to shed light on part 
of the rich and creative 
photographic practice that 
takes place in Sfakia daily 
on screens inside but also 
outside of the exhibition. 
The show is supported by 
the European Research 
Council (Photodemos-Cit-
izens of Photography Re-
search project, University 
College London) and the 
Municipality of Sfakia.

Konstantinos Kalantzis 
(UCL)

THE SFAKIAN SCREEN

Looking and Living in the White Mountains of Crete

An exhibition exploring Sfakia as it is photographed by its residents

Παντελής Ζουλάκης. 
Πατατοχώραφο, 2017.

Pantelis Zoulakis. 
Potato field, 2017.  



Wolf Lustig. 
Καλλικράτης. 1978.

Wolf Lustig. 
Kallikratis, 1978.
 

Γιάννης Κατσανεβάκης. 
Στο μάζεμα μανιταριών, 2017.

Giannis Katsanevakis. 
Mushroom picking, 2017. 

Νικολέτα Καρκάνη. 
Mιτάτο στα βότσαλα, 2016.

Nikoleta Karkani. 
A shepherd’s hut on the beach, 2016.



Νίκος Μανουσέλης. 
Ηλιοβασίλεμα, 2018.

Nikos Manouselis. 
Sunset, 2018. 

Αντώνης Γεωργεδάκης. Το 

πευκόδασος του Άη Γιάννη μετά 

το πέρασμα της Marchalina 

Ηellenica, 2017.

Antonis Georgedakis. The pine 

forest of Ai Giannis after the 

passage of Marchalina hellenica, 

2017.



Γιάννης Παπασηφάκης. 
Καλησπέρα από τα Λευκά 
Όρη, 2018.

Giannis Papasifakis. 
Good evening from the White 
Mountains, 2018.

Στέλιος Βενάκης. 
Ο Μάρκος Μπολιώτης με 
τους σκύλους του, 2017.

Stelios Venakis. Markos 
Mpoliotis with his dogs, 
2017.

Γιώργος Πατρουδάκης. 
Τοπίο, 2017.

Giorgos Patroudakis. 
Landscape, 2017.



Aidin Νικολουδάκη-Hanley. 
Στο Αρκουδόσπηλο, 2016.

Aidin Nikoloudaki-Hanley. 
Αt Arkoudospilo, 2016.

Ιωάννα Ορφανουδάκη. 
Τοπίο, 2017.

Ioanna Orfanoudaki. 
Landscape. 2017.



Βαγγέλης Γερωνυμάκης. 
Καναβός, 2017.

Vaggelis Geronymakis. 
Vulture, 2017.



Παναγιώτα Γεωργεδάκη. 
Αλώνια, 2017.

Panagiota Georgedaki. 
Alonia, 2017.

Γιάννα Πατρουδάκη. 
Λουτρό, 2017.

Gianna Patroudaki. 
Loutro, 2017.

Άγνωστος. 

Ο Λεωνίδας Κατσανεβάκης στο 

δρόμο του Ακονέ, 2012.

Unknown. 

Leonidas Katsanevakis on the 

road to Akones, 2012. 



Ιερώνυμος Γιαλεδάκης. 
Ο τσαγκάρης Νίκος Γιαλεδάκης,  
2010.

Ieronymos Gialedakis. 
Shoemaker Nikos Gialedakis, 
2010.

Ιωσηφίνα Λεφάκη. 
Όταν ο μπαμπάς δεν έχει γιo...
2017.

Iosifina Lefaki. 
Since dad doesn’t have a son…
2017.



Σοφία Μπαϊλάκη. 
Πιάτο, 2017.

Sofia Mpailaki. 
Serving, 2017. Μανούσος Τσαπάκης. 

Παρέα, 2017.
Manousos Tsapakis. 
A feast among friends, 
2017. 



Σπύρος Καρκάνης. Ο 
Kουλές από ψηλά, 2017.

Spyros Karkanis. Koules 
from high up, 2017. 



Σπύρος Καρκάνης. Ο 
Kουλές από ψηλά, 2017.

Spyros Karkanis. Koules 
from high up, 2017.

Σήφης Μπούχλης. Tο Γωνί 
από ψηλά, 2017.

Sifis Mpouhlis. The hamlet 
of Goni from high up, 2017.



Μανώλης Νικολουδάκης. 
Δύση, 2017.

Manolis Nikoloudakis. 
Dusk, 2017.



Αγγελική Λεφάκη. 
Τότε, τώρα και πάντα 
το στήριγμα μας, ο 
μπαμπάς μας! 2018.

Aggeliki Lefaki. 
Then, now and always, 
our pillar; our father! 
2018.

Χρυσόστομος Ορφανουδάκης. 
Γιάννης και Δέσποινα Βοτζάκη, 
Άη Γιάννης Σφακίων, 2000.

Chrysostomos Orfanoudakis. 
Giannis and Despoina Votzaki, 
Ai Giannis (Sfakia), 2000.

Θοδωρής Καρκάνης. Μία βόλτα 
στην εξοχή, 2017.

Thodoris Karkanis. A walk in 
the countryside, 2017.



Μανώλης Δαμανάκης. Σκύλος 
μπιστικός, 2017.

Manolis Damanakis. Reliable dog. 
2017. 

Ανδρονίκη Ορφανουδάκη. 
Bόλτα στο δάσος, 2017.

Androniki Orfanoudaki. A 
stroll in the woods, 2017. 



Αντρέας Λεντάρης. 
Χιονισμένο Ξυλόδεμα, 2016.

Antreas Lentaris. Snowy 
Xylodema, 2016. 
 

Γεωργία Ψαρουδάκη. 
Ποδήλατο στο χιόνι, 2016.

Georgia Psaroudaki. 
Cycling in the snow, 2016.



Άρτεμις Καρκάνη. 
Φυγή, 2017.

Artemis Karkani. 
Escape, 2017. 

Ιωάννα Σφηνιά. 
«Παραδοσιακός Σύλλογος Τα 
Σφακιά», 2018.

Ioanna Sfinia, 
“Cultural Association Sfakia”, 
2018.



Μανούσος Μανούσακας. 

Ο Σηφης Μανούσακας στη Mαδάρα, 

2017.

Manousos Manousakas. 

Sifis Manousakas in the moun-

tains, 2017.

Μαρία Καπριδάκη. Μετά την 

συγκομιδή της πατάτας, η αμοιβή 

των βοηθών, 2017.

Maria Kapridaki. The helpers’ pay 

following potato harvest, 2017.



Μαρία Ορφανουδάκη. 
Δεν διαβάζω...βλέπω, 2017.

Maria Orfanoudaki. 
I don’t read…I see, 2017.

Νεκτάριος Τσιτσιρίδης. 
Ουράνιο τόξο, 2018.

Nektarios Tsitsiridis. 
Rainbow, 2018. 



Νικος Γλυνιαδάκης. 
Ξυλόδεμα, 2017.

Nikos Glyniadakis. 
Xylodema. 2017.

Μαριλένα Ζακυνθινάκη. 
Γιαγιά Καλλιρώ, 2016.

Marilena Zakynthinaki. 
Grandmother Kalliro, 2016.

Μιράντα Καρκάνη. 
Αχ, πως να σωθείς από την 
πραγματικότητα όταν δεν 
είσαι πια παιδί, 2017.

Miranta Karkani. 
How can you protect yourself 
from reality when you are no 
longer a child, 2017.



Χρήστος Γλυνιαδάκης. 
Πορεία στο Μανικά, 2018.

Christos Glyniadakis. 
A trek to Manikas, 2018. 

Μιράντα Καρκάνη. Κι ανέ περάσεις 

ταχινή, άθρωπο δεν μπαντίχνεις κι 

αν είναι αργά, δε φαίνεται φέξη στο 

παραθύρι...2017.

Miranta Karkani. When passing by at 

dawn you encounter nobody, and in 

the evening, there is no light in the 

window…2017.



Νίκος Μανουσέλης. 
Ηλιοβασίλεμα, 2018.

Nikos Manouselis. 
Sunset, 2018. 



Οι παρακάτω φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιους 
από τους εκθεσιακούς χώρους ώστε να αντικαταστήσουν 
εικόνες που είχαν υποστεί φθορά ή να καλύψουν διαθέσιμο 
χώρο.

These images were used in some venues to accommodate 
additional space or replace physically damaged photos.

Επιπρόσθετες / Extra Photos

Ιωάννα Σφηνιά. 
«Παραδοσιακός Σύλλογος 
Τα Σφακιά» και μουσικό 
συγκρότημα Α. Μαρτσάκη, 
2018.

Ioanna Sfinia. 
“Cultural Association Sfakia” 
and A. Martsakis’ musical 
ensemble, 2018.



Άρτεμις Καρκάνη. 
Παράθυρο, Ταύρη, 2017.

Artemis Karkani. 
Window, Tavri, 2017.

Αντώνης Γεωργεδάκης. 
Μιτάτο Κούμοι, στην αρχή 
του φαραγγιού́ της Ελυγιάς, 
2015.

Antonis Georgedakis. 
At the hut of Koumoi where 
the Elygia gorge begins, 
2015. 



Μαριλένα Ζακυνθινάκη. 
Γιαγιά Καλλιρώ, 2016.

Marilena Zakynthinaki. 
Grandmother Kalliro, 2016.



Μανούσος Μανούσακας. 
Ο Σήφης Μανούσακας φεύγοντας 
από την εκκλησία της Παναγίας 
στον Καλλικράτη Σφακιων 
κρατώντας το καλάθι, 2016.

Manousos Manousakas. 
Sifis Manousakas leaving the 
church of Panagia at Kallikratis 
with a basket in hand, 2016.

Ιερώνυμος Γιαλεδάκης. 
Στη Νιάτο 2007.

Ieronymos Gialedakis. 
At Niato, 2007.



Μανώλης Νικολουδάκης. 
Πρόβατα στα παράλια, 
2017
.
Manolis Nikoloudakis. 
Sheep on the coast, 
2017.



Χρυσόστομος 
Ορφανουδάκης. Αίγες, 2000.

Chrysostomos Orfanoudakis. 
Goats, 2000.



Μανώλης 
Νικολουδάκης. 
Ηλιοβασίλεμα, 2017.

Manolis Nikoloudakis. 
Sunset, 2017.

Γιάννης Ορφανουδάκης. 
Το ποδόσφαιρο παντού...
και στην κορφή της 
Κρήτης, 2454μ, 
2008.

Giannis Orfanoudakis. 
Soccer goes everywhere…
even on the peak of Crete, 
2454 meters (altitude), 
2008.



Χρυσόστομος Ορφανουδάκης. 
Χιονισμένο κατάλυμα, Μουρί 
Σφακίων, 2000.

Chrysostomos Orfanoudakis. 
Abandoned house in the snow, 
Mouri (Sfakia), 2000.



G u e s t b o o k  S a m p l e s

































POPAGANDA: «Η Σφακιανή Οθόνη»: 
Πώς είναι να ζεις και να κοιτάζεις 
τα σύγχρονα Λευκά Όρη; 

«The Sfakia Screen:” How does it feel 
to look at and live in the contemporary 
White Mountains?

https://bit.ly/3CDqJJ5

LIFO/MIKROPRAGMATA
Τα Σφακιά όπως τα βλέπουν οι 
κάτοικοι τους 

Sfakia as seen by its residents

https://bit.ly/3kZ4TK1

ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Agonas tis kritis newspaper

Πώς είναι να ζεις και να κοιτάζεις τα 
σύγχρονα Λευκά Όρη; 

«The Sfakia Screen:” How does it feel
to look at and live in the contemporary 
White Mountains?

https://bit.ly/3cxIVJs



T h e  s h o w  i n  F r a n g o k a s t e l l o

Photos of the show locations are by Konstantinos Kalantzis, 2018



T h e  s h o w  i n  C h o r a  S f a k i o n

Photos of the show locations are by Konstantinos Kalantzis, 2018



T h e  s h o w  i n  A s k y f o u

Photos of the show locations are by Konstantinos Kalantzis, 2018



This research and publication was 
supported by a European Research Council 
Advanced Grant no. 695283, PHOTODEMOS. 
Citizens of Photography: The Camera and 
the Political Imagination. The exhibition was 
also supported by the Municipality of Sfakia. 
My deepest gratitude goes to all Sfakian 
interlocutors and photographers for their 
participation and commentary and to my 
PhotoDemos colleagues (C. Pinney, N. 
Binaisa, V. Buthpitiya, I. Selejan, S. Young) 
for their feedback. My warmest thanks go 
to Kostas Chritis who designed the posters 
and promotional material and to Gabriel 
Benavente who designed this pamphlet. 
For valuable help in setting up the show, I 
am thankful to Alexandra Bakalaki, Vangelis 
Geronymakis, Miranta and Artemis Karkani, 
Giorgis and Makis Karkanis, Nektarios and 
Stratis Tsitsiridis, Yiannis Zervos and Efi 
Ledaki 
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