
Αφιζρωμα ςτον λαϊκό ποιητή και δημιουργό Ξενοφώντα Σάντα 

Στον απόηχο ενόσ ιδιαίτερου πολιτιςτικοφ-πνευματικοφ γεγονότοσ 

Μια ιδιαίτερθ βραδιά πολιτιςμοφ και κοινωνικισ ευαιςκθςίασ, ιταν το αφιζρωμα 

ςτον ταλαντοφχο λαϊκό ποιθτι και δεξιοτζχνθ καταςκευαςτι νερόμυλων, 

ανεμόμυλων , λιτρουβιϊν και αντιςειςμικϊν ξφλινων ςπιτιϊν, Ξενοφϊντα άντα , 

από τουσ φακιϊτεσ Λευκάδασ. Σθν εκδιλωςθ-θμερίδα διοργάνωςε ο ΤΝΔΕΜΟ 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΤΚΑΔΑ και το ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ, 

ζπειτα από πρόταςθ του κακθγθτι πφρου Βρεττοφ και του πρωτοψάλτθ και 

χοράρχθ τθσ Βυηαντινισ Χορωδίασ Αγίου Νικολάου Διονυςίου Ράπτθ, ο οποίοσ είχε 

ςυνυπάρξει για πολλά χρόνια ςτον ναό του Αγίου Νικολάου με τον «μπάρμπα 

Φϊντα» και είχε εκτιμιςει το ικοσ, τθν καλλιτεχνία και τθ γνιςια ανκρωπιά του.  

Η εκδιλωςθ  πραγματοποιικθκε τθν Σετάρτθ, 12 Ιουλίου 2017 και ϊρα 7.30 μ.μ. , 

ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Πνευματικοφ Κζντρου. Θζμα τθσ εκδιλωςθσ: 

Φυςικό περιβάλλον και λαϊκή δημιουργικότητα. Ξενοφώντασ Σάντασ, ζνασ λαϊκόσ 

ποιητήσ και για 70 χρόνια καταςκευαςτήσ νερόμυλων, ανεμόμυλων, λιτρουβιών και 

ξφλινων αντιςειςμικών ςπιτιών. Μια εξαιρετικι ςυγκυρία ιταν θ παρουςία ςτθ 

Λευκάδα και θ ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα του γιου του Κωνςταντίνου άντα, 

Ομότιμου Κακθγθτι υγκριτικισ Λογοτεχνίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Flagler College τθσ 

Φλόριντα των ΗΠΑ. Θα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι οι δφο διαπρεπείσ κακθγθτζσ ςε 

πανεπιςτιμια των ΗΠΑ, Κωνςταντίνοσ και Γεράςιμοσ άντασ (κακθγθτισ τθσ 

Φιλοςοφίασ), γιοι του Ξενοφϊντα, τιμοφν με το ικοσ και τθν εξζχουςα ακαδθμαϊκι 

τουσ παρουςία τθ Λευκάδα ςτον υπερατλαντικό χϊρο.  

φμφωνα με τθ κεματικι του αφιερϊματοσ, οι ομιλθτζσ πφροσ Βρεττόσ, 

ςυγγραφζασ, Δ.φ., Παναγιϊτθσ Σουλιάτοσ, Ομ. Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.,  π. Δθμοςκζνθσ 

Παπακωςτόπουλοσ, Γεν. Αρχιερατικόσ Επίτροποσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Ν. μφρνθσ, 

Θεολόγοσ, Παραςκευι Κοψιδά-Βρεττοφ, Διδάκτωρ Φιλολογίασ, Πρόεδροσ 

υνδζςμου Φιλολόγων Λευκάδασ, και Κωνςταντίνοσ άντασ, Professor Emeritus 

(Ομότ. Κακθγθτισ, ςυγγραφζασ, κριτικόσ, ιςτορικόσ του κινθματογράφου, 

μεταφραςτισ), παρουςίαςαν με ενάργεια και αρτιότθτα επιςτθμονικι αλλά και με 

τθ ςυγκίνθςθ τθσ επικοινωνίασ με τισ ρίηεσ του λαϊκοφ μασ πολιτιςμοφ, τισ 

δθμιουργικζσ πτυχζσ και το ανκρϊπινο ικοσ του λαϊκοφ δθμιουργοφ Ξενοφϊντα 

άντα. Και ςυμπλθρωματικά,  (θ Παραςκευι Κοψιδά-Βρεττοφ), τθν ακαδθμαϊκι 

δραςτθριότθτα, τθ ςυγγραφικό ζργο των δφο πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

Κωνςταντίνου και Γεράςιμου άντα, που ςυνιςτοφν κακϊσ και τα παιδιά τουσ τθν 

οικογενειακι ςυνζχεια ενόσ προικιςμζνου spiritus familiaris.   

Η φιλόλογοσ Αγγελικι Κόγκα και ο Κωνςταντίνοσ άντασ παρουςίαςαν ποιιματα 

του λαϊκοφ ποιθτι, και μάλιςτα το μεγάλο ςε ζκταςθ ποίθμά του θ Μοφςα, 

εξαιρετικισ ποιότθτασ και νοθμάτων ποίθμα για το παράπονο του λαϊκοφ 



δθμιουργοφ απζναντι ςτθν εκλεκτικι ςχζςθ τθσ μοφςασ με τουσ λόγιουσ 

δθμιουργοφσ. Σζλοσ θ βυηαντινι χορωδία του Αγίου Νικολάου, με χοράρχθ τον 

προικιςμζνο πρωτοψάλτθ Διονφςιο Ράπτθ, ζψαλαν φμνουσ δθμιουργϊντασ τθν 

ιερόπρεπθ ατμόςφαιρα ενόσ κρθςκευτικοφ πολιτιςμοφ, μζςα ςτον οποία ζηθςε το 

τιμϊμενο πρόςωπο. 

Παρά τθ δικαιολογθμζνθ απουςία των ομιλθτϊν πφρου Βρεττοφ, Παραςκευισ 

Κοψιδά και του π. Δθμοςκζνθ Παπακωςτόπουλου, θ ανάγνωςθ των ειςθγιςεϊν 

τουσ από τθ Δανάθ Γιαννουλάτου, τθν Αγγελικι Κόγκα και τον πφρο Αρβανίτθ 

αντίςτοιχα, κάλυψε επάξια τθν απουςία.  

Η Λευκάδα μ’αυτι τθν εκδιλωςθ, τίμθςε ζναν υπζροχο λαϊκό δθμιουργό τιμϊντασ 

ςτο πρόςωπό του τθ λαϊκι δθμιουργικότθτα γενικότερα αλλά και το διεςπαρμζνο 

ανά τον κόςμο πνευματικό τθσ κεφάλαιο. Κι αυτό ασ είναι μόνον μια καλι αρχι… 

 

 
 

 

 

 

 

 


