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Το «μποστάνι Δημοκρατίας» περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπινους 

χαρακτήρες ενταγμένους στα πλαίσια των κοινωνικών διεργασιών. 

Διεργασίες τις οποίες ετεροκαθορίζουν ιδέες, επιθυμίες και προοπτικές. 

Τα συλλογικά και ατομικά πεπραγμένα, διαδραματίζουν την εναλλακτική 

πρόταση στα είθισται των παραδεδεγμένων αληθειών. Η προσωπικότητα 

του λόγου και των πράξεων, μετατοπίζεται από το πεδίο της καθημερινής 

αναφοράς σε αυτό του ιστορικού χρόνου και της υποκειμενικής διάταξης 

των ρόλων. Εγκλωβισμένοι στα δεδομένα της κοινωνικής αναπαραγωγής, 

τρεις νέοι αγκιτάτορες αναμετρώνται με τα πρότυπα συντήρησης και 

παραδοσιακής πρόσληψης των πραγμάτων. Η νήσος Σαμοθράκη θα 

μετατραπεί σε γέφυρα άρνησης του παρελθόντος, με το παρόν να μοιάζει 

αβέβαιο στην αυλαία του αύριο. τραύματα, διαπιστώνουν την ανάγκη ενός 

νέου ξεκινήματος που συνδέεται με την ταυτότητα των σύγχρονων 

Ελλήνων. 

 

 

 

 
Συγγραφέας: 

Αντώνης Χαριστός 

Ο Αντώνης Χαριστός γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη το 1988. Είναι φιλόλογος,

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ. Ο τελευταίος του μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών αφορούσε το πρό-
γραμμα «Δημιουργικής Γραφής» του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Ακολούθησε διετή κύκλο σπουδών 

στην δημοσιογραφία, στο Μητροπολιτι-
κό Κολέγιο με ειδίκευση στον τομέα 
«πολιτικής σύνταξης, αρθρογραφίας και 
σύγχρονων μέσων». Παρακολούθησε 
δυο εξαμηνιαία προγράμματα με αντι-
κείμενο την «ψυχιατρική και δικαστική 

ψυχοπαθολογία» και την «διαπαιδαγώ-
γηση στην παιδική ηλικία» στο ΕΚΠΑ, 
αντίστοιχα. Ιδρυτικό μέλος της Υπερ-
ρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης από 
το Μάιο του 2018. Έχει εκδώσει δυο 
έργα πεζογραφίας: τη νουβέλα «Τέσσε-

ρις ανάσες ελευθερίας» (εκδ. Άλλωστε, 
Αθήνα, 2016) και το μυθιστόρημα «Μέ-
ρες νηστείας» (εκδ. Ρώμη, Θεσσαλο-
νίκη,2018). Παράλληλα έχει εκδώσει τα 
θεωρητικά έργα «Μανιφέστο Ανθρωπι-
στικής Τέχνης» (εκδ. Ρώμη, Θεσσαλο-
νίκη, 2018) και «Υπερρεαλισμός και αυ-

τονόμηση των ιδεών. Για μία νέα κατα-
σκευή της παράδοσης.» (εκδ. Ρώμη, 
Θεσσαλονίκη, 2019). Έχει επιμεληθεί 
το σενάριο και τα κείμενα στις ταινίες 
μικρού μήκους της Υπερρεαλιστικής 
Ομάδας Θεσσαλονίκης «Επιθυμώ», 

«Πολφός αίματος» (σκηνοθεσία Νατά-
σα Χασάκιοϊλη) καθώς και σενάριο-σκη-
νοθεσία στην ταινία μικρού μήκους 
«Ομ/φαλλός Κολπορραγίας». Είναι αρ-
χισυντάκτης στο ετήσιο θεωρητικό πε-
ριοδικό «Κλίβανος», στο μηνιαίο «Λο-

γοτεχνικό Δελτίο», συλλογική έκδοση 
πεζογραφικού λόγου και στα «Εκδοτικά 
Νέα», τετράμηνης έκδοσης κριτικών 
αναφορών. 
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