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 28 σκιτσογράφοι εκθέτουν για το προσφυγικό

Στη μνήμη του Ι. Καλαϊτζή, στο μετρό του Συντάγματος
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Εμπνευσμένη από το δράμα των προσφύγων και αφιερωμένη στη μνήμη του σκιτσογράφου Γιάννη Καλαϊτζή είναι η
έκθεση που εγκαινιάστηκε χτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο σταθμό του μετρό του
Συντάγματος, συνεχίζοντας το ταξίδι της στην Ελλάδα. 
Η έκθεση έχει τίτλο «Μετέωρο Βήμα» και περιλαμβάνει έργα 28 Ελλήνων σκιτσογράφων.

Εμπνευσμένη από το δράμα των προσφύγων και αφιερωμένη στη μνήμη του σκιτσογράφου Γιάννη Καλαϊτζή είναι η
έκθεση που εγκαινιάστηκε χτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο σταθμό του μετρό του
Συντάγματος, συνεχίζοντας το ταξίδι της στην Ελλάδα. 
Η έκθεση έχει τίτλο «Μετέωρο Βήμα» και περιλαμβάνει έργα 28 Ελλήνων σκιτσογράφων.

Καθένας με τα εκφραστικά του μέσα και την ιδιαιτερότητα της ματιάς του μεταφράζει σε κριτική εικόνα τον πόνο, την
οργή, την πίκρα, την υποκρισία, την ενοχή και υποκλίνεται στην αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό των απλών ανθρώπων.
«Ενδέχεται λίγα σκίτσα να μην μπορούν να γκρεμίσουν την άδικη τάξη του κόσμου αυτού.

Όμως, μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να συνεννοούνται πιο εύκολα και να επισημαίνουν τις πηγές των δεινών
τους».

Η μεγάλη έκθεση σκίτσων ξεκίνησε από τη Ρόδο στις 7 Μαρτίου 2016, όπου εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, και συνέχισε το ταξίδι της στην Κω, τη Λέρο και το Αγαθονήσι.

Τώρα κάνει στάση στην Αθήνα, ενώ στόχος της είναι, μετά την Αθήνα, να φτάσει στο βασικό προορισμό της, τις Βρυξέλλες.
Παρουσιάζονται έργα του Γιάννη Καλαϊτζή και συμμετέχουν οι σκιτσογράφοι: Τάσος Αναστασίου, Κώστας Βλάχος,
Δημήτρης Γεωργοπάλης, Κώστας Γρηγοριάδης, Σπύρος Δερβενιώτης, Dranis-Γιάννης Δράκος, Πάνος Ζάχαρης, Πέτρος
Ζερβός, Γιάννης Ιωάννου, Μιχάλης Κουντούρης, Γιάννης Κυριακόπουλος (ΚΥΡ), Ηλίας Μακρής, Πάνος Μαραγκός,
Παναγιώτης Μήλας, Βασίλης Μητρόπουλος (BAS), Κώστας Μητρόπουλος, Παναγιώτης Μητσομπόνος, Έφη Ξένου, Βασίλης
Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Παυλίδης, Ανδρέας Πετρουλάκης, Κωνσταντίνος Ρουγγέρης, Soloup, Στάθης (Σταυρόπουλος),
Μαρία Τζαμπούρα, Δημήτρης Χαντζόπουλος, Βαγγέλης Χερουβείμ.
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