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Πρόλογος
Άλλη μια Ανθολογία προκύπτει από το Εργαστήρι
γραφής ενηλίκων κλείνοντας όλη τη δημιουργική προσπάθεια της ομάδας των ανθρώπων που προσέτρεξαν και
φέτος κοντά μας για να δώσουν διέξοδο στα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Στόχος μας φέτος γράφοντας
αφαιρετικά, λιτά αλλά πολύ εκφραστικά, να αποτυπώσουμε στο χαρτί ιστορίες ζωής μαθαίνοντας τεχνικές
γραφής, διαβάζοντας λογοτεχνικά έργα, ερχόμενοι σε
επαφή με τον λόγο, την εικόνα, τη φωτογραφία, τις καλές
τέχνες. Διαβάσαμε cross over λογοτεχνία, τη θεματική και
τους τρόπους παρουσίασης σημαντικών κοινωνικών
προβλημάτων παρακολουθώντας τα στάδια ενηλικίωσης
των ηρώων μας. Στην Ανθολογία, όμως, θελήσαμε να αφήσουμε περιθώρια ελεύθερης έκφρασης διευρύνοντας τη
θεματική μας σε «ιστορίες ζωής», γιατί στο εργαστήρι
γραφής δίνεται η αφόρμηση και τα «μέσα γραφής» αλλά η
φαντασία, η δημιουργικότητα και η έμπνευση δεν περιορίζονται ασφυκτικά… Οι «ιστορίες ζωής» όλων μας είναι
διαφορετικές. Όπως διαφορετικοί όλοι εμείς, οι ανθολογούμενοι. Αυτό κρατά το εργαστήρι τα τελευταία χρόνια ανοιχτό στους ανθρώπους που αγαπούν τη γραφή συναντώντας φίλους με περισσότερη ή λιγότερη συγγραφική
εμπειρία και ταλέντο σε μια πόλη που αποτελεί πόλο έλξης
των ξένων και περιβάλλον έκφρασης όλων μας…
Εύχομαι να καλοταξιδέψει.
Σας ευχαριστώ
Διονύσης Λεϊμονής, συγγραφέας
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