
Παράθυρο στο αύριο 
 

~ 3 ~
 

Έλενα Λιάτου  Αστέρης Σχοινάς  

Βάσω Τηλιοπούλου  Γεράσιμος Τσιμπλούλης  

Κατερίνα Καρασαΐνη  Λάσκαρης Ζαράρης 

Λεμονιά Μουλά  Λιλή Τσουρνάβα-Κουτσορίζωφ  

Λίνα Βαλασσά  Μιχάλης Δεματάς  

Κατερίνα Μπαμπουρδά Παναγιώτης Αγγούμης 

Αναστ.-Μαρ. Τσουτσουλοπούλου  Ελένη Γιαννούκου 

Ντία Βουβαλούδη  Σῶτος Ντανᾶς 

Διονύσης Λεϊμονής 

 

 

 

 

Ιστορίες ζωής 
 

 

Ανθολογία ομάδας δημιουργικής γραφής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Βόλος 2017 



Έλενα Λιάτου 
 

~ 4 ~
 

 
 

Ιστορίες Ζωής 
Ανθολογία ομάδας δημιουργικής γραφής 
 

Yπεύθυνος έκδοσης:  Δ. Λεϊμονής 

Πρώτη έκδοση:  Ιούνιος 2018 

 

 

ΙSBN:  978-618-5271-48-0 

 

Copyright ©  EKΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 
 
Σελιδοποίηση-Μακέτα εξωφύλλου: Θάλεια Φωτάκη 

 
 
Επιμέλεια έκδοσης-εκτύπωση: 
 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  
ΣΤΡ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Τηλ./Fax: 2310.248272, Ε-mail: grafima@grafima.com.gr 
www.grafima.com.gr       ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

 

 

 
 

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. 
Κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, 
αποθηκευτεί σε κάποιο σύστημα ανάκτησης ή να μεταφερθεί 
με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγουμένως 
να υπάρχει η γραπτή άδεια του εκδότη.  



Παράθυρο στο αύριο 
 

~ 5 ~
 

 

Πρόλογος 
 

 Άλλη μια Ανθολογία προκύπτει από το Εργαστήρι 
γραφής ενηλίκων κλείνοντας όλη τη δημιουργική προσπά-
θεια της ομάδας των ανθρώπων που προσέτρεξαν και 
φέτος κοντά μας για να δώσουν διέξοδο στα συναισθή-
ματα και τις σκέψεις τους. Στόχος μας φέτος γράφοντας 
αφαιρετικά, λιτά αλλά πολύ εκφραστικά, να αποτυπώ-
σουμε 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 αφή-
σουμε 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 περιο-
ρίζονται ασφυκτικά… Οι «ιστορίες ζωής» όλων μας είναι 
διαφορετικές. Όπως διαφορετικοί όλοι εμείς, οι ανθο-
λογούμενοι. Αυτό κρατά το εργαστήρι τα τελευταία χρό-
νια ανοιχτό στους ανθρώπους που αγαπούν τη γραφή συ-
ναντώντας 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 


