ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
Μια Αρσακειάδα στην Αθήνα του 19ου αιώνα
Το λεύκωμα της Σοφίας Θραψιάδου (1890)
Τα 41 έφθασαν αισίως τα βιβλία του κ. Νίκου Χρ. Αλιπράντη, φιλολόγου,
συγγραφέα, ιστορικού, λογοτέχνη, δημοσιογράφου μέλους της Ε.ΚΥ.Τ. και
πρωτίστως ευγενικού και σεμνού ανθρώπου, όπως τον χαρακτήρισε ένας εκ
των ομιλητών στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του.
Η παρουσίαση έγινε σε πολυπληθές ακροατήριο στις αίθουσες του
¨Συλλόγου των Αθηναίων¨ στην Πλάκα το Σάββατο 3 Μαΐου 2014. Εντύπωση
προκάλεσε η συμμετοχή τόσου κόσμου σε μια πνευματική εκδήλωση εν μέσω
προεκλογικής περιόδου!
Οι ομιλητές, εξαιρετικοί όλοι, κράτησαν σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον και
την προσοχή του κοινού και το μετέφεραν νοερά στην εποχή, κατά την οποία
γράφτηκε το λεύκωμα της Σοφίας Θραψιάδου γιαγιάς του συγγραφέα. Μια
εποχή που τη χαρακτήριζαν η ευαισθησία, η ειλικρινής φιλία, το ανθρώπινο
ήθος και η ψυχική ομορφιά.
Αυτό το λεύκωμα με τις ρομαντικές μέχρι υπερβολής αναφορές του, πήρε
ως βάση της μελέτης του ο κ. Αλιπράντης για την παιδεία, την αρχιτεκτονική,
τη γλώσσα, τη νεολαία και γενικά την κοινωνική συμπεριφορά των Αθηναίων
προς το τέλος του 19ου αιώνα, όταν πια το μικρό ακόμα Ελληνικό κράτος είχε
αρχίσει ν’ αποκτά κοινωνική και πολιτιστική οντότητα.
Με έρευνα στα αρχεία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό ο συγγραφέας
μεταφέρει την ατμόσφαιρα της Αθηναϊκής ζωής σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια,
που παρά τις αντιξοότητες και την έλλειψη βασικών ειδών του σύγχρονου
πολιτισμού, οι άνθρωποι είχαν την ψυχική δύναμη να ονειρεύονται, να
διασκεδάζουν και να χτίζουν μαζί με τα ωραία νεοκλασικά κτίρια το μέλλον της
Αθήνας. Είναι κρίμα που ο σύγχρονος πολιτισμός κατεδάφισε και τα κτίρια και
τις πολιτιστικές αξίες…
Ευχόμαστε στον αγαπητό συνάδελφο κ. Νίκο Χρ. Αλιπράντη υγεία,
σωματική και πνευματική, για να συνεχίσει το ωραίο έργο του με τα αξιόλογα
βιβλία του και το θαυμάσιο περιοδικό του τα ”ΠΑΡΙΑΝΑ”.
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