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Δοκίμια Ευθύνης

Τιμή: 7,00 €
SKU: AB-00002910
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Δοκίμια

Περίληψη Βιβλίου
Βασικά θέματα του πνευματικού βίου μαζί με δεκαεφτά ανοιχτά γράμματα "Στους
νέους του εικοστού πρώτου αιώνα".

Περιγραφή Βιβλίου
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Βασικά θέματα του πνευματικού βίου μαζί με δεκαεφτά ανοιχτά γράμματα "Στους
νέους του εικοστού πρώτου αιώνα". Στην πρώτη ενότητα, αντιμετωπίζονται
θέματα που αναφέρονται στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, στην
υπευθυνότητα, τη συνείδηση και την κρίση. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται
τα αιώνια ερωτήματα και οι πληγές που συσσώρευσε η εποχή στον εσωτερικό
κόσμο του ανθρώπου. Στην τρίτη ενότητα συντάσσονται κείμενα που εκφράζουν το
μεράκι και τον πόνο του Νέου Ελληνισμού, της ταυτότητας και της ψυχής του
λαού. Ο Κώστας Ε. Τσιρόπουλος (1930) γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε νομική
(Θεσσαλονίκη) και ιστορία της τέχνης στο Παρίσι και τη Βαρκελώνη. Ιδρυτής και
διευθυντής της ετήσιας έκδοσης "Χριστιανικό Συμπόσιο" (1966-1971) και του
περιοδικού "Ευθύνη" (1961-1966, και από το 1972 ως σήμερα). Συνεργάστηκε επί
χρόνια με την ΕΡΤ και την "Καθημερινή" (1962-1967), Γενικός Γραμματέας της
Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων (1974-1976), Γενικός Γραμματέας του
Εθνικού Θεάτρου (1975-1980), Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Έχει τιμηθεί με το βραβείο Φέξη των Δώδεκα (1964), Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου
(1966), Α΄ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (1979), Βραβείο Ουράνη της
Ακαδημίας Αθηνών (1986), Βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων (1989)
Α Βραβείο της Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας (1990), Μεγάλο Κρατικό
Βραβείο Λογοτεχνίας (2007), και έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας (2004). Το ποιητικό, πεζογραφικό και δοκιμιακό του
έργο εκτείνεται σε δεκάδες τόμους. Έχει επίσης μεταφράσει από τα ισπανικά, τα
καταλανικά και τα γαλλικά βιβλία και κείμενα των Ορτέγα υ Γκασσέτ, Αντόνιο
Ματσάδο, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Καμίλο Χοσέ Θέλα, Χουάν Ραμόν Χιμένεθ,
Σαλβαδόρ Εσπρίου, Χοσέ Μπεργαμίν, Ντρυόν, Ζενεβουά, Αρανγκούρεν κ.ά. Βιβλία
και κείμενά του έχουν μεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.260 kg
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