Οι Φίλοι του Τσαμαντά. Ενημ. δελτίο, Ιούνιος 2007
Οι εργασίες επισκευών του μοναστηρίου του Αγίου Γεωργίου, Καμίτσιανης, Απρίλιος 2007
Οι επισκευές της στέγης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου έχουν ολοκληρωθεί. Ο μικρός τρούλος
της εκκλησίας έχει τώρα βαφτεί και ο ελαιώνας στα βόρεια του μοναστηριού έχει καθαριστεί και
φραχτεί. Ευχαριστούμε, τον Ηγούμενο του Μοναστηριού του Γηρομερίου δια την καθοδήγηση του
και υποστήριξη, όπως επίσης την εκκλησιαστική επιτροπή της Καμίτσιανης και ιδιαιτέρως τον
Βασίλη Μπέμπη και τον Νίκο Ντάτση, δια την σκληρή τους εργασία. Φυσικά, πιο πολλές και
επείγουσες εργασίες χρειάζονται να γίνουν μέσα στην εκκλησία για την συντήρηση των
ανεκτίμητων τοιχογραφιών και εικόνων και ακόμη τα ερειπωμένα εξωτερικά κτήρια του
μοναστηρίου πρέπει να αναστηλωθούν. Γι'αυτό, οποιαδήποτε βοήθεια από τους Φίλους του
Τσαμαντά, είναι ευπρόσδεκτη.

Δρ. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος
Η παρουσίαση που έκανα στην Αδελφότητα του Αγίου Γεωργίου στο Γούστερ και η πρόοδος
που έγινε για το συνέδριο ‘100 Χρόνια στην Αμερική’, Απρίλιος 2007
Ηταν μεγάλη τιμή για μένα που μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια παρουσίαση για την
αναζωογόνηση του Τσαμαντά, στην αίθουσα Ahepa στο Γούστερ της Μασαχουσέτης, στις 25
Απριλίου του 2007. Την παρουσίαση παρακολούθησαν περίπουυ 60 Ελληνο-Αμερικανοί. Μίλησα
σχετικά με τις θετικές εξελίξεις που προκύπτουν από το συνέδριο της ‘Κοινής ευρωπαϊκής
κληρονομιάς’ που συγκάλεσα με την συνάδελφό μου Sarah Blowen στον Τσαμαντα τον Σεπτέμβριο
του 2005.
Ο στόχος του συνεδρίου, που υποστηρίχθηκε οικονομικά από την αδελφότητα του Αγ. Γεωργίου του
Γούστερ, ήταν να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανανέωση αυτής της ιστορικής κοινότητας.
Επισκέφτηκα επίσης το Ελληνικό Κολλέγιο σε Brookline, στη Βοστόνη, το οποίο θα φιλοξενήσει το
επόμενο συνέδριο μας στις 11 Οκτωβρίου 2008.
Το συνέδριο που συνδιοργανώνεται από τον Δρ Σωτήριο Ζούλα του Eastern Nazarene College, σto
Quincy (Βοστόνη), στοχεύει να γιορτάσει την εκατονταετία της ίδρυσης της Αδελφότητας και τις
φιλανθρωπικές δραστηριότητές της στο Γούστερ και στον Τσαμαντά. Είμαστε επίσης πολύ ευτυχείς
να αναγγείλουμε ότι ο προσκεκλημένος κύριος ομιλητής μας θα είναι ο Δρ Αλέξανδρος Kitroeff,
Αναπληρωτης Καθηγητής Ιστορίας στο κολλέγιο Haverford της Πενσυλβανίας.
Εκτεταμένη εργασία συντήρησης στο μουσείο λαογραφίας του Τσαμαντά, Μάιος 2007

Η Lynn Morrison, συντηρήτρια από το μουσείο Saffron Walden της Αγγλίας, ανέλαβε μια εκτενή
εθελοντική εργασία συντήρησης στο μουσείο λαογραφίας Tsamantas από τις 4 μέχρι την11 Μαίου. Η
κα Lynn βοηθήθηκε από έναν άλλο ειδικό εθελοντή, την κα Ελένη Καλητσάτση από τον Βολο, και
από τον κο Αλέξανδρο Μπάλο, τον επιστάτη του μουσείου. Θα επιθυμούσα να εκφράσω την
ευγνωμοσύνη μου για όλη τη σκληρή εργασία τους.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αδελφότητα του Αγίου Γεωργίου του Γούστερ δια τη συμβολή
της των 150 Δολαρίων προς κάλυψη μερικών από τα έξοδα μεταφοράς των εθελοντών. Η κα Lynn
επιθεώρησε επίσης δύο παρεκκλήσια στο χωριό και προετοίμασε μια συνοπτική έκθεση, θίγοντας
μερικά χρήσιμα σημεία σχετικά με τη συντήρησή τους.
Το πρώτο καλοκαιρινό πανεπιστημιακό σχολείο εθελοντών του Τσαμαντά, 22-31 Ιουλίου 2007
Ενα πειραματικό καλοκαιρινό σχολείο εθελοντών σχεδιάζεται για να πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου του 2007. Εχουμε προσκαλέσει 6-7 σπουδαστές από
το πανεπιστήμιο του West of England του Μπρίστολ, οι οποίοι θα αναλάβουν εθελοντική εργασία για
να βοηθήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων της Θεσπρωτίας. Εγώ και η
συνάδελφος μου Sarah Blowen θα οργανώσουμε διάφορα εργαστήρια, καθώς επίσης και
εκπαιδευτικές επισκέψεις στις κοντινές περιοχές.
Ελπίζουμε πάρα πολύ να λάβουν μέρος ανάλογος αριθμός Ελλήνων και Αλβανών νέων που έχουν
σύνδεσμο με τον Τσαμαντά από τα κοντινά χωριά και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η
Εκκλησιαστική Επιτροπή του Τσαμαντά έχει προσφέρει να φιλοξενήσει τους βρετανούς σπουδαστές
δωρεάν στον Ξενώνα του Αγ. Νικόλαου.
Ελπίζουμε ότι το καλοκαιρινό σχολείο εθελοντών, με την βοήθεια της τοπικής νεολαίας και της
διασποράς επίσης, θα καθιερωθεί στον Τσαμαντά.
Θα επιθυμούσαμε επίσης να ενθαρρύνουμε τα μέλη των Φίλων του Τσαμαντά να συμβάλουν
μελλοντικά, υπό μορφή παράδοσης μερικών διαλέξεων ή στην οργάνωση των ειδικών εργαστηρίων.
Επικοινωνία: Δρ Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,
Πανεπιστήμιο του West of England, Μπρίστολ, Βρετανίας.
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