
Στην Ε’ Συνάντηση του Ιουλίου, ο Σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός» 
κατέθεσε στην τοπική κοινωνία μία πρόταση για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της 
ορεινής Λευκάδας, μία πρόταση Πολιτισμού που βασίζεται στο δίκτυο των 
Μοναστηριών και τα μονοπάτια που τα συνδέουν, ως αφετηρία για την 
ύφανση ενός εναλλακτικού ιστού ανάπτυξης, βασισμένης στην τοπική 
παράδοση, τον φυσικό και αρχιτεκτονικό πλούτο, τις πρωτογενείς 
δραστηριότητες αλλά και τον τουρισμό ο οποίος όμως θα εντάσσεται 
αρμονικά σε αυτό το περιβάλλον, θα είναι δηλαδή ένας τουρισμός με 
περιβαλλοντική και πολιτισμική ταυτότητα.

Η περσινή μας βραδιά, πατώντας στο αποτύπωμα της Ε’ Συνάντησης- με 
αφορμή δύο σημαντικά γεγονότα που ήταν στην επικαιρότητα, τη μελέτη για 
τα μορφολογικά στοιχεία των οικισμών και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
ΑΝΙΟΝ-προέβαλε την ανάγκη εγκαινίασης μιας νέας κουλτούρας συνεννόησης 
και συνεργασίας μεταξύ των αρχών του τόπου, των τοπικών συμβουλίων, των 
τοπικών συλλόγων και των πολιτών, γύρω από τα θέματα αυτά και γενικότερα 
γύρω από τα θέματα που έχουν σχέση με έναν άλλο δρόμο και έναν άλλο 
τρόπο για την ανάπτυξη και τη Λευκάδα.

Φέτος, στην ίδια πάντα κατεύθυνση, επιδίωξη μας είναι να έλθουν πιο κοντά οι 
οικισμοί της περιοχής μας (από τον Αλέξανδρο έως την Καρυά και την 
Εγκλουβή, αλλά και τους Σφακιώτες) έτσι ώστε να υπάρξει συγχρωτισμός των 
βημάτων μας σ’αυτόν τον νέο δρόμο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε κοινές 
δράσεις, συνεργασίες και συνέργειες με άξονα τον διακηρυγμένο μας στόχο 
που είναι η αξιοβίωτη ανάπτυξη της ορεινής Λευκάδας.

Νέοι άνθρωποι προβάλλουν ένα νέο δρόμο απέναντι στην τουριστική 
μονοτροπία. Επιστήμονες και ερευνητές καταθέτουν νέες ιδέες και προτάσεις.



   Ο ΤΟΠΟΣ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ - 
   Μία σχέση με πολιτισμική και περιβαλλοντική ταυτότητα.

   ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΩΡΑ 19.30
   Με τον τρόπο των Νέων.

 • Ομάδα Νέων (Στέφανος Μανωλίτσης, Χάρης Σάντας, Λεφτέρης Γεωργάκης,
   Δημήτρης Σούνδιας)
   Μονοπάτια Πολιτισμού-Διαδρομές που μας ενώνουν.

• Αναστασία Στραγαλινού, Γραμματέας μουσ./φιλολ. συλλόγου «Απόλλων Καρυάς»
  Η Καρυά εκ των έσω. Δυνατότητες και προοπτικές σε ένα δρόμο με πολιτισμική 
  και περιβαλλοντική ταυτότητα.

• Υπαπαντή Θερμού, Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
  Η ανάδειξη της ορεινής Λευκάδας στο τρίπτυχο 
  Βιωσιμότητα - Πολιτισμός - Τουρισμός. Η περίπτωση της Εγκλουβής.

• Βαγγέλης Κοντομίχης, Νέος αγρότης
  Η ανάγκη στοχευμένων και συλλογικών δράσεων για την αναθεώρηση της
  αγροτικής παραγωγής στην ορεινή Λευκάδα.

• Δήμητρα Κονδυλάτου, εικαστικός, MA Dutch Art Institute
  The island- resigni�ed/Το νησί-επανανοηματοδοτημένο και ο ξενώνας Νήιον: 
  Προβληματισμοί περί εναλλακτικού-πολιτισμικού τουρισμού στη Λευκάδα.

  Συντονίζει ο Χρήστος Πήττας, μουσικοσυνθέτης, τ. δ/ντής ελλην. υπηρ. BBC.  

  Προβολή του ντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου: 
  Από άνοιξη χειμώνα. (15’).

  Η βραδιά θα κλείσει με μουσική από μαθητές 
  του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας.

  

  ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΩΡΑ 19.30
  Με συνταγές του χθες, χτίζουμε το σήμερα και ανιχνεύουμε το   
  αύριο.

• Κώστας Βαγενάς, Πολιτικός μηχανικός
  « Ξέρεις τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα, σαν τα γυμνώσεις». Η ψυχή 
  και το ήθος του λευκαδίτικου σπιτιού της ενδοχώρας.

• Ηλίας Τσαλίκης, Μακροοικονομολόγος
  Σενάρια και σχέδια για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση 
  της ενδοχώρας της Λευκάδας.

• Ομάδα αργαλειού «Φηγός» 
   Ο ιστός που υφαίνουμε να απλωθεί και να αγκαλιάσει ολόκληρη τη   
   Λευκάδα.

  Συντονίζει ο Χρήστος Πήττας

  Η βραδιά θα κλείσει με τραγούδια της παρέας από το τρίο των Αποστόλη 
  Κοψιδά - κιθάρα, Βαγγέλη Λάζαρη - μπουζούκι και Γιώργου Καρανάσου - 
  φωνή και με κεράσματα.


