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Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 «Το πέρασμα» των προσφύγων

Από τον εικαστικό Κώστα Μανιατόπουλο, που προσέφερε τα έργα του αφιλοκερδώς

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 24|03|2016 15:30

Δανείστηκε το ποίημα από το ποίημα «Για τον όρο μετανάστες του Μπέρτολτ Μπρεχτ» για να συνοδέψει τα έργα του,
αφιερωμένα στην ευαισθησία των νησιωτών του Αιγαίου απέναντι στην προσφυγιά: 
«Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν: “μετανάστες”/ Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους.

Δανείστηκε το ποίημα από το ποίημα «Για τον όρο μετανάστες του Μπέρτολτ Μπρεχτ» για να συνοδέψει τα έργα του,
αφιερωμένα στην ευαισθησία των νησιωτών του Αιγαίου απέναντι στην προσφυγιά: 
«Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν: “μετανάστες”/ Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς,
ωστόσο, δε φύγαμε γιατί το θέλαμε/ λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε και σε μιαν άλλη/ χώρα μπήκαμε να
μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν».

Ο διευθυντής του Μουσείου Τεριάντ, εικαστικός Κώστας Μανιατόπουλος, πρόσφερε τα έργα του αφιλοκερδώς για την
έκδοση «Το πέρασμα - The Passage», που εξέδωσε η ΕΤΑΛ Λέσβου στα τέλη του 2015 και διατίθεται από τις τοπικές αρχές
στους επισκέπτες του νησιού.

«Σε αυτήν την έκδοση θέλησα, χρησιμοποιώντας τα πιο ταπεινά υλικά, να περάσω όχι τόσο εικαστικές αξίες, αλλά ένα
μήνυμα. Πως πέρα από τις οποιεσδήποτε προσωπικές μας απόψεις, αυτό που έχει σημασία είναι ότι, μέσα στα “πέτρινα”
χρόνια που διανύουμε, οι κάτοικοι των νησιών μας -και ιδιαίτερα της Λέσβου- έδειξαν τις ανθρώπινες αξίες που
συνεχίζουν να φέρουν από γενιά σε γενιά μέσα στο χρόνο μπροστά στην εικόνα της προσφυγιάς.

Το κουράγιο να προσφέρουν αλληλεγγύη και βοήθεια με κάθε μέσο που έχουν. Ανέδειξαν συλλογικά τον “πολίτη” που
προσφέρει όχι από υποχρέωση, αλλά από εσωτερική ανάγκη και ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο.

Τον πολίτη που είναι συμμέτοχος και ενεργός», γράφει ο Κώστας Μανιατόπουλος στο εισαγωγικό κείμενο του λευκώματος.
Με το χρώμα και το χαρτί δημιουργήθηκαν οι εικόνες των τελευταίων μηνών.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 «Το πέρασμα» των προσφύγων - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/82206-perasma-ton-prosfygon 2/3

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

(/politismos/me-
to-polion)
Με το «Πόλιον»

(/politismos/me-to-
polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-
15-7-2017)

Βιβλιοπαρουσίαση
(/politismos/vivlioparousiasi-

15-7-2017)

(/politismos/i-
vrisa-kai-ta-
vatera-einai-
to-deytero-
spiti-mou)
«Η Βρίσα και τα
Βατερά είναι το

δεύτερο σπίτι μου»
(/politismos/i-vrisa-

kai-ta-vatera-einai-to-
deytero-spiti-mou)

(/politismos/ta-
vivlia-paizei-
14-7-2017)
Τα βιβλία παίζει

(/politismos/ta-vivlia-
paizei-14-7-2017)

(/politismos/i-
zoi-stin-

tropiki-limni-
tou-gavatha)

«Η ζωή στην τροπική
λίμνη του Γαβαθά»

(/politismos/i-zoi-stin-
tropiki-limni-tou-

gavatha)

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

(/politismos/me-to-polion)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=70bko5t3ep&prev_imp=70blnq15qc4m3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5859619743&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-vrisa-kai-ta-vatera-einai-to-deytero-spiti-mou
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-vrisa-kai-ta-vatera-einai-to-deytero-spiti-mou
http://www.emprosnet.gr/politismos/ta-vivlia-paizei-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/ta-vivlia-paizei-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-zoi-stin-tropiki-limni-tou-gavatha
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-zoi-stin-tropiki-limni-tou-gavatha
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion


17/7/2017 «Το πέρασμα» των προσφύγων - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/82206-perasma-ton-prosfygon 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

