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Κυρία Υπουργέ
Σας γράφω προκειμένου να σας εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την ραγδαία επιδείνωση
της μετα-Βυζαντινής εκκλησιάς του Αγίου Γεωργίου, το μόνο κτήριο που παραμένει από το
μοναστήρι της Καμίτσιανης. Αυτή η εκκλησία ευρίσκεται κοντά στο ακριτικό χωριό του Τσαμαντά
στην περιφέρεια της Ηπείρου (Νομαρχία Θεσπρωτίας), στην Βορειοδυτική Ελλάδα.
Σαν οργανωτής ενός προσφάτου ακαδημαϊκού συμποσίου (Σεπτέμβριος 2005) με τίτλο Κοινή
Ευρωπαϊκή Κληρονομιά το θέμα του οποίου ήταν η οικονομική και η πολιτιστική ανανέωση της
κοινότητας Τσαμαντά ήμουν σε θέση να προσκαλέσω μια μικρή αλλά διακεκριμένη ομάδα διεθνών
εμπειρογνωμόνων που ήλθαν και επισκέφτηκαν το ιστορικό μέρος. Αυτά τα άτομα (τώρα γνωστά ως
Φίλοι του Τσαμαντά) έμειναν κατάπληκτοι από την καλλιτεχνική ομορφιά του Αγίου Γεωργίου,
αλλά και, τους λύπησε η τωρινή της παραμελημένη κατάσταση.
Η στέγη της εκκλησίας επισκευάστηκε ανεπαρκώς μερικά έτη πριν, και διαρρέει τώρα άσχημα,
βλάπτει το κτήριο δομικά και καταστρέφει τις λαμπρές και αναντικατάστατες αγιογραφίες της.

Κατά συνέπεια ο Αγιος Γεώργιος ένας ανεκτίμητος πολιτιστικός θησαυρός της περιοχής της
Μουργκάνας είναι σε κίνδυνο να κατάρρευση και όντος να χαθεί για πάντα. Τουλάχιστον, η στέγη
της εκκλησίας χρειάζεται να στεγανοποιηθεί όσο το γρήγορα δυνατόν.
Οι Φίλοι του Τσαμαντά επιθυμούν να επισείσουν την προσοχή στις αρμόδιες αρχές όπως επίσης
εκείνες της διασπορικής κοινωνίας στην ευπάθεια αυτού του εκτεθειμένου χώρου, και να ζητήσει
ενισχύσεις για τη συντήρηση του. Είμαστε ενήμεροι ότι υπάρχουν πολλές ιστορικές εκκλησιές σ'
αυτή την περιοχή (όπως επίσης εις την υπόλοιπο Ελλάδα) οι οποίες χρειάζονται δαπανηρές
επισκευές, και γνωρίζουμε ότι χρηματοδότηση από τα βαλάντια τού κράτους είναι περιορισμένη.
Αλλά, λόγω της καταστάσεως τού κτηρίου ο χρόνος είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, η ανεργία εις την
κοινότητα είναι υψηλή, ούτως επισκευάζοντας και διατηρώντας το κτήριο θα μπορούσε να
προσφέρει προοπτικές εργασίας όπως επίσης κρατήσουν ζωντανές τις τεχνικές της παραδοσιακής
κεραμοσκεπής και χτισίματος με πέτρα.
Το υπολογιζόμενο κόστος της επαναπλάκωσης της σκεπής του Αγίου Γεωργίου είναι ακριβώς άνω
των 100.000 ευρώ. Εντούτοις είναι γνωστό ότι τουλάχιστον ένας ομογενής Τσαμαντιώτης που
κατοικει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προθυμος να συμβαλει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτές τις
δαπάνες, αν και μόνο εάν το ολόκληρο πρόγραμμα είναι διαφανές και υπεύθυνο, ανεμπόδιστο από
τις γραφειοκρατικές πρακτικές του Ελληνικού κράτους.
Θα ήμαστε ευγνώμονες εάν το Υπουργείο Πολιτισμού με την συνεργασία της Βυζαντινής Εφορίας
Ιωαννίνων και την τοπική διοίκηση της Θεσπρωτίας, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα
πρόγραμμα για να σωθεί ο Αγιος Γεώργιος της Καμίτσιανης Θεσπρωτίας. Εμείς, οι φίλοι τού
Τσαμαντά, είμαστε διαθετημένοι να βοηθησουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία συλλογής κεφαλαίων
και να προσφέρουμε την υποστήριξη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ μην διστάστε να έρθετε σε επαφή
μαζί μας εάν επιθυμείτε συμπληρωματικές πληροφορίες. Ανυπομονώ να λάβω την απάντησή σας.
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