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Απάνθισμα κειμένων

Τιμή: 8,00 €
SKU: AB-00032980
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Επανάσταση 1821

Περίληψη Βιβλίου
Επιλογή κειμένων από τον Κιτρομηλίδη Πασχάλη

Περιγραφή Βιβλίου
Επιλογή κειμένων από τον Κιτρομηλίδη Πασχάλη
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργάνωσε η
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Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να τιμήσει τη διακοσιοστή επέτειο από τον
μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή και τη γέννηση τον εθνικού μας
ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο επιμελήθηκε ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης και απευθύνεται
πρωτίστως στην ελληνική νεολαία, ανθολογούνται τα χαρακτηριστικότερα
κείμενα του Ρήγα, της ενδεικτικότερης ίσως περίπτωσης λογίου της τρίτης γενιάς
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ο Ρήγας υπήρξε πρωτομάρτυρας της ελληνικής
εθνεγερσίας, αλλά και πρωτοπόρος σπορέας των ιδεών του Διαφωτισμού, της
εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας, του κοινωνικο-πολιτικού
εξισωτισμού και της συνεργασίας των λαών στα Βαλκάνια. Υπήρξε ο άνθρωπος που
με τον γενναίο του προβληματισμό και το ηρωικό του παράδειγμα όπλισε το
επαναστατικό φρόνημα του υπόδουλου Ελληνισμού και ενίσχυσε τις εστίες
αντίστασης εναντίον του οθωμανικού ζυγού σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο. Η
ανθολόγηση των κειμένων του Ρήγα καταδεικνύει την οργανική ενότητα του
λογοτεχνικού, του επιστημονικού και του πολιτικού του έργου, ενότητα που
θεμελιώθηκε στο ήθος του ολόπλευρα καλλιεργημένου, αυτόνομου και υπεύθυνου
πολίτη της εποχής του Διαφωτισμού και του αρχόμενου Ρομαντισμού, του πολίτη
που ήταν απαλλαγμένος από τα παραδοσιακά δεσμά της κοινωνικής, πολιτικής και
θρησκευτικής αυθεντίας. Οι οραματισμοί του Ρήγα παραμένουν επίκαιροι. Θα
αποτελούν πάντοτε οικουμενικό προσκλητήριο για γνώση και στράτευση στους
κοινοτικούς και πολιτικούς αγώνες. Θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν την πίστη
στη δύναμη της αγωγής, καθώς και τα πανανθρώπινα ιδεώδη της προόδου, της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας των εθνών,
του αυτοπροσδιορισμού των λαών και των ατόμων.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.250 kg
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