AΝΣΙΟ ΕΒΑΜΟΤ ΣΟ ΧΡΗΣΟ ΛΕΜΠΕΗ
Πριν λίγεσ μζρεσ ζφυγε απ’ τθ ηωι ο Χριςτοσ Λεμπζςθσ, μετά από περιπζτεια υγείασ που τον ταλαιπϊρθςε τουσ
τελευταίουσ μινεσ.
Αρχιτζκτων – Πολεοδόμοσ, με εξαιρετικι παρουςία ςε κζματα του αντικειμζνου του, ςτθν Ακινα και όχι μόνο.
τθν αγαπθμζνθ του Λευκάδα είχε αποκτιςει καλοφσ φίλουσ και περνοφςε μεγάλα διαςτιματα του χρόνου, ςτο
όμορφο ςπίτι του πίςω απ’ το ιερό του Αγ. Νικολάου, ςτισ παραλίεσ, ςτθν πλατεία.
Πολφγλωςςοσ και ταξιδεμζνοσ, ιταν πραγματικόσ αριςτοκράτθσ.
Ανιςυχο πνεφμα & υπεφκυνοσ πολίτθσ, με αναπτυγμζνο το αίςκθμα τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, ςυμμετείχε και
παρενζβαινε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ςυνζδρια κλπ με προτάςεισ διάςωςθσ και βελτίωςθσ του οικιςτικοφ
περιβάλλοντοσ και γενικότερα του βιοτικοφ επιπζδου.
Με πρωτοβουλία & επιμζλεια του Χριςτου Λεμπζςθ διοργανϊκθκε, με τθν Εταιρεία Λευκαδικϊν Μελετϊν και το
Πνευματικό Κζντρο του Διμου Λευκάδασ, άρτιο αφιζρωμα ςτον, άγνωςτο ωσ τότε ςτθ Λευκάδα, ςυγγενι του
ηωγράφο και κακθγθτι Νικόλαο Αςπρογζρακα, το 2016, ςτθν αίκουςα «Θ. τάμοσ».
Απ’ τθν αρχι τθσ γνωριμίασ μασ, πολλά χρόνια πριν, ζδειξε ενδιαφζρον για τθ Βιβλιοκικθ, μασ τιμοφςε με τθν
εμπιςτοςφνθ του και ςυχνά απ’ τισ ςυηθτιςεισ και τισ επιςκζψεισ του, βγικαν χριςιμεσ ιδζεσ, κακϊσ ιταν πθγι
γνϊςθσ και παράλλθλα τον διζκρινε πθγαίο λεπτό χιοφμορ.
Πρϊτθ του χρθςιμότατθ «παρζμβαςθ» όταν ηθτιςαμε τθ γνϊμθ του για τθν αντιςτροφι χριςθσ του κτιρίου. Η
απάντθςθ ιρκε με τθ χαρακτθριςτικι φωνι «Βεβαίωσ, είναι απολφτωσ ςωςτό να είναι κάτω θ Βιβλιοκικθ & πάνω
το Μουςείο» & ςυνζχιςε με εφςτοχεσ λεπτομζρειεσ & προτάςεισ..
τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ των πόρων για τισ εκδόςεισ τθσ Βιβλιοκικθσ απ’ το 1998 και μετά ιταν πάντα
πρόκυμοσ, πριν καν του ηθτθκεί, να μεςολαβιςει ςτθν εξαςφάλιςθ χορθγίασ από ευγενείσ φίλουσ του, π.χ. το
ίδρυμα Ι. Κωςτόπουλου.
Αυτό ςυνεχίςτθκε, με τθν τελευταία υπόςχεςθ για τον κατάλογο τθσ υλλογισ κειμθλίων, να μθν προλάβει
δυςτυχϊσ να υλοποιθκεί.
Η ευγζνεια & θ ανωτερότθτά του δεν μασ επζτρεψε να τον ευχαριςτιςουμε ποτζ δθμόςια, με μόνθ εξαίρεςθ τθν
παρουςίαςθ του βιβλίου «Λευκάδα αντιςειςμικι δόμθςθ», τθν ζκδοςθ του οποίου παρακολοφκθςε βιμα – βιμα,
ςυχνά ςε επικοινωνία & με τον κ. Παναγιϊτθ Σουλιάτο, ζργο του οποίου αποτελεί θ μελζτθ.
Οι ςυμβουλζσ του υπιρξαν πολφτιμεσ και μεγάλοσ ο ενκουςιαςμόσ του, που θ ζκδοςι μασ κα μποροφςε να
ςυμβάλλει ςτθν προβολι διεκνϊσ του μοναδικοφ, ςοφοφ ςυςτιματοσ δόμθςθσ τθσ Λευκάδασ, κακϊσ και ςτθν
επιςκευι των παλιϊν ςπιτιϊν.
Πρόςφατθ «ςυμβουλι» & ςυμβολι του ςτθ Βιβλιοκικθ ιταν θ πρόταςθ για «ελεφκερθ αναςφνκεςθ» ςτον κιπο
των ςτοιχείων που προζρχονταν απ’ το τζμπλο του Αγ. Ιωάννου Προδρόμου.
Ο μικρόσ ναόσ ςτθν παλιά πόλθ είχε γκρεμιςτεί απ’ το μεγάλο ςειςμό του ’48. Λίκινα ςτοιχεία & κραφςματα
φυλαςςόταν ςτο κτιριο τθσ Βιβλιοκικθσ & ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ.
τθν προςπάκειά μασ να ςυγκεντρωκοφν, να διατθρθκοφν & να προβλθκοφν, θ πρόταςι του ιρκε άμεςθ μ’ ζνα
ςκίτςο & με οδθγίεσ που ζδωςε ςτουσ τεχνίτεσ, αφοφ προθγικθκε θ ςχετικι ζγκριςθ του . Μθτροπολίτθ.
Ο Χριςτοσ Λεμπζςθσ προτιμοφςε τα ζργα και δεν του άρεςαν τα πολλά και «μεγάλα» λόγια, τα διακωμωδοφςε.
Σον ευχαριςτοφμε για όλα & κυρίωσ για τθ «ςοφία» που απλόχερα μασ πρόςφερε.
Εκφράηουμε τθν ευγνωμοςφνθ μασ ςτθ μνιμθ του, κακϊσ και τα ςυλλυπθτιριά μασ ςτουσ οικείουσ του.
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