Οι εργασίες συντήρησης του μοναστηριού
Οι Φίλοι του Τσαμαντά,Ενημερωτικό δελτίο, Ιούλιος 2006
Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, Καμίτσιανης
Οι επισκευές της στέγης της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου είναι τώρα κοντά στην
ολοκλήρωσή τους. Επισκέφτηκα το χωριό στις αρχές Ιουνίου και είχα μια συζήτηση με την
προϊσταμένη της Βυζαντινής Εφορίας στα Ιωάννινα σχετικά με την σημαντική πρόοδο που
σημειώθηκε.
Συζητήσαμε επίσης τη δυνατότητα της συνέχισης της ανακαίνισης του μοναστηριού. Θα
διερευνήσουμε τη δυνατότητα υποβολής μιας πρότασης στο πρόγραμμα Πολιτισμός 2007 (Culture
2007) της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τους τοπικούς συνεργάτες και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
στοχεύοντας, στην οργάνωση διαφόρων εργαστηρίων συντήρησης υπό την επίβλεψη της Βυζαντινής
Εφορίας και ίσως από το ελληνικό υπουργείο πολιτισμού.

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος
Το μουσείο λαογραφίας Τσαμαντά
Η Lynn Morrison από το μουσείο Saffron Walden του Essex της Αγγλίας, έχει υποβάλει μια πρόταση
στο δήμο Φιλιατών και στο νομαρχιακό διαμέρισμα της Θεσπρωτίας για την συντήρηση της
συλλογής του μουσείου Τσαμαντά δια τα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου του 2006. Η
απάντηση είναι θετική αλλά λόγω των προσεχών τοπικών εκλογών τον Οκτώβριο, οι αρχές θα
επιθυμούσαν αυτό να πραγματοποιηθεί την προσεχή άνοιξη. Ελπίζουμε η συντήρηση να γίνει την
άνοιξη του 2007.
Στο μεταξύ η Lynn παρέχει μερικές βασικές συμβουλές συντήρησης τις οποίες μεταδίδω στον
Αλέξανδρο, τον υπάλληλο του μουσείου.
2008 Συνέδριο: «100 χρόνια στην Αμερική»
Ελληνικό Κολλέγιο, Brookline, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
Ο συνάδελφός μας Σωτήριος Ζούλας από τη Βοστόνη είχε συζητήσεις με το Ελληνικό Κολλέγιο στο
Brookline, το οποίον είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει ένα συνέδριο τον Σεπτέμβριο του 2008.
Ο στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να γιορταστεί η εκατονταετία της ελληνικής αδελφότητας του
Αγίου Γεωργίου του Γούστερ και να παρουσιαστή πρόσφατη έρευνα σχετική με τους ιστορικούς

παράγοντες, τις εικόνες απο την ταυτότητα και τον πολιτισμό της διασποράς από τη νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Επιπλέον, ελπίζουμε να οργανώσουμε μια έκθεση “Βυζαντινή Θεσπρωτία” στο μουσείο Τέχνης του
Γούστερ δια να συμπέσουνε με την εκατονταετία της αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου
συντονισμένη από την Βυζαντινή Εφορίας Ιωαννίνων.
Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,
Πανεπιστήμιο του West of England,
Μπρίστολ, Βρετανίας
email: Dimitrios Konstadakopulos
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