Ενημερωτικό δελτίο. Τσαμαντάς Αύγουστος 2009

Φίλοι του Τσαμαντά:
Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι το δεύτερο στάδιο της αποκατάστασης
της Μονής του Αγίου Γεωργίου της Καμίτσιανης το οποίο περιελάμβανε την ενίσχυση της
θεμελίωσης του ναού και την απομάκρυνση των τάφων που γειτνιάζουν με τον τοίχο της εκκλησίας,
έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Στις 23 Απριλίου, οι κάτοικοι του Τσαμαντα και των γύρω χωριών γιόρτασαν την ημέρα του Αγίου
Γεωργίου. Η Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα πραγματοποιήθηκε από τον Ηγούμενο του
Γηρομερίου, βοηθούμενο από μια μικρή ομάδα κληρικών που το συνόδευαν στο έργο του. Εν
συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η τελετή στο εικόνισμα του Αγίου και προσφέρθηκαν στους
παρευρισκομένους, τα παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής, όπως ζυμωτό ψωμί, μαλακό (χλωρό )
τυρί, λουκούμι, τσίπουρο και ούζο.

Oπως αναφέρεται στο τελευταίο μου ενημερωτικό δελτίο, το τοπικό συμβούλιο του Τσαμαντά, με τη
συμμετοχή και την υποστήριξη του Ηγουμένου του Γηρομερίου, έλαβε μια επιχορήγηση 30.000 ευρώ
από τη κληρονομιά του κ.Μπέλλου, για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών. Επιπλέον, το
μοναστήρι θα λάβει πλέον, τις απαιτούμενες 230.000 ευρώ περίπου 0,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)
από το πρόγραμμα ‘’Πίνδος’’, για την αποκατάσταση των ανεκτίμητων τοιχογραφιών του ναού. Η
αναγγελία της σχετικής δημόσιας προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθεί τον
Σεπτέμβριο. Ανακοινώθηκε επίσης ότι η κοινότητα του Τσαμαντά θα λάβει 120.000 ευρώ από το
πρόγραμμα Πίνδος, για την ολοκλήρωση του δεύτερου ορόφου του κτιρίου του Μουσείου (το παλιό
σχολείο δηλαδή), το οποίο χρησιμεύει σαν γραφείο της κοινότητας.
Το Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά άνοιξε εκ νέου στις 25 Μαΐου του 2009 και προβλέπεται να
παραμείνει ανοικτό για όλη τη διάρκεια του έτους. Η κα Χρύσα Γκίκα, από τον Τσαμαντά, είναι
επιφορτισμένη με το ευχάριστο έργο της καθοδήγησης των επισκεπτών στο μουσείο, και ο μισθός
της αναμένεται να καταβληθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας.
Επιπλέον στο μουσείο ξεκίνησαν ορισμένες επισκευές (συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν η ξύλινη
κύρια πόρτα και τα μισά ξύλινα παράθυρα του κτιρίου με αλουμίνιο).
Δυστυχώς κατά τη διάρκεια των επισκευών, λόγω έλλειψης προστατευτικών σιδεριών στα
παράθυρα, κάποιος έσπασε το τζάμι, μπήκε νύχτα στο Μουσείο και έκλεψε τρία ή τέσσερα χρυσά
παλιά νομίσματα.

Νεώτερες Ειδήσεις

΄΄Από τον Τσαμαντά στην Μελβούρνη΄΄,
παρουσίαση βιβλίου,
Μελβούρνη, Ιούλιος 2009.
Στις 10 Ιουλίου, η αδελφότητα των Τσαμαντιωτών ‘’Άγιος Νικόλαος’’ της Μελβούρνης, σε
συνεργασία με το ελληνο-αυστραλιανό δίκτυο γυναικών ‘’Αντικείμενο για Σκέψη’’ και την
Πανηπειρωτική Οομοσπονδία της Αυστραλίας, διοργάνωσε μια επιτυχημένη βραδιά με τίτλο: «Γιατί
είναι σημαντικό να καταγράφεται η ιστορία της οικογένειας: Στρατηγικές που θα
τραβήξουν το ενδιαφέρον της δεύτερης και της τρίτης γενιάς».Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα
ενδιαφερομένων. Ο στόχος της συγκέντρωσης αυτής, ήταν να αναδείξει την σπουδαιότητα της
καταγραφής της ιστορίας των οικογενειών των πρώτων μεταναστών που ήρθαν από τον Τσαμαντά
στην Αυστραλία. To κοινό χαιρέτισε η Βαρβάρα Ιωάννου, ο πρόεδρος του δικτύου ‘’Αντικείμενο για
Σκέψη’’ καθώς επίσης και τα εκτελεστικά μέλη της αδελφότητας του ‘’Αγίου Νικολάου’’, Κώστας
Σκόπας και Bill Ματούσης.
Από την δική μου πλευρά, είχα την τιμή να παρουσιάσω την εμπειρία των πρώτων Τσαμαντιωτών
που μετανάστευσαν στο Worcester της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ) πριν από εκατό χρόνια,ενώ ο
συνάδελφός μου Φίλιππος Δημητριάδης, από το Πανεπιστήμιο της Victoria μίλησε για την ιστορία
των Τσαμαντιωτών στη Μελβούρνη.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο γραμματέας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας,
Κώστας Καλύμνιος, παρουσίασε και επίσημα το αξιόλογο βιβλίο «Από τον Τσαμαντά στην
Μελβούρνη», που είναι μια λεπτομερής ιστορία, στην αγγλική γλώσσα, της γενεαλογίας των
οικογενειών που αποτελούσαν την ακμάζουσα κοινότητα του Τσαμαντά στην Μελβούρνη.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, η συμβολή του Peter Gogorosis στο
γράψιμο του βιβλίου, καθώς επίσης η συμβολή των 5 υπόλοιπων μελών του Συλλόγου.

Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα αντίγραφο του βιβλίου, μπορούν να έλθουν σε επαφή
με τον Peter Gogorosis στην παρακάτω διεύθυνση: petergog@fronditha.org
Τον Ιούλιο επίσης, παρουσίασα ένα σύγγραμμα με θέμα: «Ιστορία, Ταυτότητα και Πολιτισμός
της παραμεθόριας Κοινότητας Τσαμαντά της Ηπείρου, στην βορειοδυτική Ελλάδα» στο 8ο
Διεθνές Συνέδριο για την ελληνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Flinders
της Αδελαΐδας στην Αυστραλία. Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο του εγγράφου, παρακαλώ να μου αποστείλουν ένα e-mail.
Και αυτό το καλοκαίρι, πολλοί Τσαμαντιώτες με τους φίλους τους γιόρτασαν για άλλη μια
φορά την ημέρα της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο.
Καλωσορίσαμε για τις ημέρες αυτές στον Τσαμαντά τον Ντίνο Keratsis (τον πρώην πρόεδρο
της Αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου τουWorcester, MA) και την οικογένειά του.
Το πανηγύρι του Μοσχαριού είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 20
Σεπτεμβρίου.
Προκαταρκτική ανακοίνωση: Σχεδιάζουμε μια Παν-Τσαμαντιώτικη συγκέντρωση της
διασποράς και μια σειρά από διάφορες άλλες δραστηριότητες στον Τσαμαντά κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού του 2012 για να γιορτάσουμε την εκατονταετηρίδα της
ανεξαρτησίας του χωριού από την οθωμανική κυριαρχία Όσοι από εσάς έχετε κάποιες ιδέες
που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή ακόμη και προσφορές για βοήθεια και για
εθελοντισμό, είναι ευπρόσδεκτες εκ μέρους μας.
Συντάκτης Κειμένου: Δρ. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλοs,
Πανεπιστήμιο του West Of England, Βristol, Αγγλία,
E-mail: Dimitrios Konstadakopulos
Websites:
www.Tsamantas.com
www.100yearsinamerica.org
http://panepirotic-federation.blogspot.com
(Απόδοση Μετάφρασης στα Ελληνικά : Αλεξάνδρα Γ.Τζοβάρα)
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