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Οι εκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
του Δημήτρη Παπαχρήστου

ΠΛΩΤΉ ΠΑΤΡΊΔΑ
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Δημήτρης Αρβανίτης, γραφίστας
Παναγιώτης Νούτσος, ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας Παν. Ιωαννίνων
Γιώργος Σταματόπουλος, δημοσιογράφος-συγγραφέας
και ο συγγραφέας.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν 
οι ηθοποιοί Σταύρος Μερμήγκης και Κερασία Σαμαρά.

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, ώρα 20.00
στο Polis Art Café
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου 

(τηλ. 210 3249588, Μετρό Πανεπιστήμιο)
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ISBN 978 960 499 238 6

9 789604 992386

Ο Δημήτρης Παπαχρήστος γεννήθη-
κε το 1950 στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας 
Ευβοίας. Σπούδασε οικονομικά στην 
ΑΣΟΕΕ. Αρθρογράφησε σε εφημερίδες 
και υπήρξε διευθυντής του περιοδικού 
Πολίτες. 
Παρουσιάζει ραδιοφωνικές εκπομπές 
στην ΕΡΑ και στην ΕΡΤ-ΟPEN. Έχει πάρει 
μέρος σε  τηλεοπτικές εκπομπές και έχει 
κάνει ντοκιμαντέρ πολιτικού, ιστορικού 
και οικολογικού περιεχομένου. 
Έχει εκδώσει είκοσι βιβλία και έχουν 
παιχτεί με επιτυχία θεατρικά του έργα. 
Ζει στα Εξάρχεια από το 1968 και πιστεύ-
ει πως «η μνήμη είναι η ίδια μας η ύπαρξη 
και αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και 
σε κάθε μορφή εξουσίας...»

Εξώφυλλο: esperssostudio

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Θεατρικά
Νηρέας Βάρας
Έρωτας και θάνατος 
στο ίντερνετ
Η Μπράχαινα
Χωρίς επιστροφή

Ποιήματα
Με το ποδήλατο
Διάτρητος
Θυμός

Μυθιστορήματα
Ο άλλος Κεμάλ
Το μοναστήρι να΄ν’ καλά
Οργισμένος άγγελος
Το άγριον όρος της ψυχής
Ο ήλιος του Μουσείου
Έξοδος ονείρου
Ζούσε τη ζωή του 
 σαν να τη θυμόταν
Ο τρυφερόκαρδος κος Γ.Β.
(Γεώργιος Βιζυηνός)
Γιουχανάν
Αγία Μνήμη

Άλλα
Εκ των υστέρων 19+1
Το Πολυτεχνείο ζει; 30+1
(συλλογική έκδοση για 
τη δικτατορία)
Στη ροή των νερών
και των καιρών
(Διηγήματα με 
τον Δημήτρη Αρβανίτη)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Πέντε ἡ ὥρα ποὺ βραδιάζει. Οἱ διαδηλωτὲς στοὺς δρόµους. 
Τὰ πεζοδρόµια ξεχειλισµένα, νὰ κολυµπάει ἡ ἀπόγνωση. 

Χείλη σφιγµένα. Προπετάσµατα κρότου λάμψης. Χώµατα φερ-
τὰ ἀπὸ ἀλλοῦ. Μετά;
 Ὁδοφράγµατα, ἀναχώµατα φτηνά, σπασµένες τζαµαρίες. Καὶ οἱ 
διαδηλωτὲς νὰ µὴ ξέρουν κατὰ ποῦ νὰ κάνουν.
«Θάλασσα. Βάρα µὴ πάρει φωτιὰ ἡ θάλασσα».Παρασκευή.Πέντε 
ἡ ὥρα ποὺ βραδιάζει.Φρεντερίκο στὴν Πειραιῶς τὶ γυρεύεις; Ἀπὸ 
τὴ Κόρντοβα στὸ Γκάζι; 
Ξεράθηκε ὁ ἀσβέστης. Μισογκρεµισµένοι οἱ τοῖχοι.  Τὰ παραθύρια 
κλειστά.Μαράθηκαν τὰ λουλούδια, λέριασε τὸ λευκὸ σεντόνι. Νί-
κελ, γυαλὶ καὶ ὀξείδιο. Ἡ µνήµη δὲν σωπαίνει. Πάσα γῆ τάφος. Νὰ 
βγοῦµε ἀπὸ τὰ µνήµατα, Φρεντερίκο στὴν Πειραιῶς τὶ γυρεύεις;
Ἐρείπια παντοῦ. Πιὸ πολλά, αὐτὰ ποὺ δὲν φαίνονται.
Φουγάρα σβηστά, δόντια σπασµένα. Κανόνια στραµένα στὸν 
οὐρανό, στόµατα ξεδοντιασµένα. Χαµόγελα, πικρά, γαρούφαλα 
στὴν κάνη τοῦ κόσµου, ὅλη ἡ θλίψη, µιὰ λίµνη στεγνή. 
Φρεντερίκο στὴν Πειραιῶς τὶ γυρεύεις;
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