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Τν αλζνιόγην πεδώλ θαη πνηεκάηωλ, « 100+1 θιεηδηά ηεο δηπιαλήο 

πόξηαο », έρεη ωο ζηόρν λα ελώζεη αλζξώπνπο, άγλωζηνπο κεηαμύ ηνπο, νη 

νπνίνη κνηξάδνληαη έλα θνηλό ζηνηρείν: ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ ιόγν. 

          

Πξόθεηηαη γηα έλα ζπλνλζύιεπκα έξγωλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

πνηθηινκνξθία. Κάζε θείκελν, ιακβάλεηαη ζπκβνιηθά ωο έλα θιεηδί, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα αλνηρηεί ε πόξηα ηεο πνηήζεωο, ηεο ηέρλεο, ή θαη πνιιέο 

θνξέο, ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνύ. Εμάιινπ ε ινγνηερληθή έθθξαζε, απνηειεί 

έλα ηαμίδη -εμεξεπλεηηθήο θύζεωο- ηόζν ηνπ θόζκνπ ηξηγύξω, όζν θαη εθείλνπ 

εληόο ηωλ αηόκωλ.  

 

Τα 100+1 θιεηδηά ινηπόλ αλαπαξηζηνύλ κεηαθνξηθά ηα 100+1 πεδά θαη 

πνηήκαηα πνπ μεθιεηδώλνπλ ηηο θιεηδαξηέο ηωλ δηπιαλώλ ζπηηηώλ θαη καο 

βάδνπλ κέζα ζην κπαιό ηωλ ζπλεζηζκέλωλ-αζπλήζηζηωλ ηεο δηπιαλήο 

πόξηαο. Απηό ην αλζνιόγην αληηζηξέθεη ην δεδνκέλν ηνπ “ όινη νη ζπγγξαθείο 

είλαη αλαγλώζηεο” θαη αθήλεη ρώξν ώζηε “όινη νη αλαγλώζηεο λα γίλνπλ 

ζπγγξαθείο”. 

 

Κείκελα θαη πνηήκαηα αληιήζεθαλ από ην ζπξηάξη ελόο ζπληαμηνύρνπ 

λαπηηθνύ, ην ηάκπιεη κίαο θνηλωληθήο εθπαηδεπηηθνύ, ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο 

ηνπ ηεηξαδίνπ κηαο καζήηξηαο ιπθείνπ θαη άιιωλ πνιιώλ γλωζηώλ άγλωζηωλ 

πνπ δνπλ αλάκεζά καο. Πξόθεηηαη γηα έλα όκνξθν κπνπθέην ζπλαηζζεκάηωλ, 

πνπ έξρεηαη λα απνδείμεη όηη ε ηέρλε βξίζθεηαη αλάκεζά καο θαη πξνπάληωλ 

κέζα καο θαη ρξεηάδεηαη θαληαζία, πάζνο θαη κεξάθη γηα λα ωξηκάδεη αελάωο. 
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* Για όζοςρ δημοζιογπάθοςρ επιθςμούν πεπιζζόηεπο ςλικό, αποζπάζμαηα, 

ζςνενηεύξειρ με ηοςρ ζςγγπαθείρ, παπακαλώ επικοινωνήζηε με ηην ζελίδα ηος 

itravelpoetry ζηο facebook: https://www.facebook.com/iTravelPoetry/ 

* Εςσαπιζηούμε για ηην αναδημοζίεςζη  

* Οι ζςνενηεύξειρ ή όποια άλλη αναθοπά θα πποβάλλεηαι ηόζο από ηοςρ 

ζςγγπαθείρ ζηο πποζωπικό ηοςρ πποθίλ, όζο και από ηιρ παπακάηω ζελίδερ ζηο 

facebook :  itravelpoetry , 100+1κλειδιά ηηρ διπλανήρ πόπηαρ  

 
 


