Παρουσίαση βιβλίου του συγγραφέα Π.Δ. Λαζαρόπουλου
Πέμπτη, 31 Μάιος 2012 21:22

Η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου: «Το
Σταυροδρόμι του Ελληνισμού», του συγγραφέα Παναγιώτη Δ. Λαζαρόπουλου, την
Παρασκευή 1 Ιουνίου, στις 08:00 μ.μ. στη Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου,
Αθήνα

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
-Δημήτρης Καραμβάλης: Ποιητής, Συγγραφέας, Κριτικός.
-Γιάννης Πολέμης: Καθηγητής, διευθυντής του τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και
Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Μπάμπης Τσελεπής: Πρόεδρος της Ξηρομερίτικης Εταιρείας Λόγου και Τέχνης (ΞΕ.ΛΟ.Τ.)
-Την παρουσίαση θα κλείσει ο συγγραφέας του βιβλίου Παναγιώτης Δ. Λαζαρόπουλος
-Θα συντονίσει ο Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της
ΑΙ.ΠΟ.Ε.
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καταξιωμένου Ξηρομερίτη λογοτέχνη Παναγιώτη
Λαζαρόπουλου: «Το Σταυροδρόμι του Ελληνισμού»
Δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα η ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Είχε και κακοτοπιές
και παγίδες και συνθήκες αντίξοες. Όλα, όμως, τα ξεπέρασε με το αδάμαστο σθένος του
και τη δύναμη του πνεύματος, κι έφτασε τον πολιτισμό του σε ύψη αξεπέραστα. Με αυτά τα
εφόδια, νίκησε εχθρούς πολυάριθμους, έγινε κοσμοκράτορας και υπέταξε τους κατακτητές
του. Όμως, σε μια μεγάλη ιστορική στιγμή, ο Έλληνας πολεμήθηκε και δοκιμάστηκε άγρια.
Απειλήθηκε η εξάλειψη του ονόματός του και όλων των παραγώγων του πνεύματός του, που
καταύγασε την Οικουμένη, ημέρωσε τους λαούς και έφερε το θαύμα της Αναγέννησης. Κι
αυτό στο όνομα του Θεού της αγάπης (!), από πνεύματα, που αγνόησαν και έπραξαν
αντίθετα απ’ τις εντολές Του.
Αποτέλεσμα να περάσει ο Ελληνισμός, για μία ακόμα φορά, άτρωτος, μέσα από
Συμπληγάδες Πέτρες και να επιβάλει, σ’ όλους αυτούς, που επιχείρησαν τον αφανισμό του,
τον πολιτισμό του και την κυρίαρχη και εξουσιαστική παρουσία του.
Διδάσκει η ιστορία, μα πρώτα πρέπει να τη σπουδάζουμε. Αληθινή, πραγματική κι όχι
κάλπικη και μακριά από κάθε ιδιοτέλεια. Αυτό προσπαθεί να σας πει το βιβλίο αυτό, που
κρατάτε στα χέρια σας…
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Παναγιώτης Δ. Λαζαρόπουλος: Μικρό βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Δ. Λαζαρόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο και μεγάλωσε στο Ξηρόμερο
(Χρυσοβίτσα - Αστακού). Έβγαλε τις έξι πρώτες τάξεις του Γυμνασίου στο Αγρίνιο, χωρίς
να φοιτήσει (κατ' ιδίαν διδαχθείς) και κάθισε, τις δύο τελευταίες τάξεις, στα θρανία του Ε΄
8/τάξιου Γυμνασίου αρρένων Αθηνών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο (νυν
Πάντειο Πανεπιστήμιο) και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Πτυχιούχων της.
Σταδιοδρόμησε στον ιδιωτικό τομέα σαν λογιστής και Δ/ντής Λογιστηρίων. Είναι μέλος της
Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Ε.Λ.) και υπηρέτησε την Ένωση
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών επί σειράν ετών σαν Ταμίας και Γεν. Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου της, συμμετείχε δε στην έκδοση του περιοδικού της "Παρουσία" σαν
υπεύθυνος ύλης και μέλος της συντακτικής επιτροπής. Συνεργάζεται με περιοδικά και
εφημερίδες, έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια και ασχολείται και με την κριτική βιβλίων.
Έργα του συγγραφέα είναι: «Η Αντίσταση ανάμεσα στο χθες και το αύριο», «Η μεγάλη
γύρα», «Η πορφύρα του Δειλινού», η ποιητική συλλογή «Λαχτάρες αλαργινές», «Τα
πρόσωπα του Φεγγαριού», στο δρόμο της μέλισσας», και το ταξιδιωτικό «Περπατώντας και
παραπλέοντας το Άγιο Όρος».
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