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Εκκληση για τον Αγιο Γεώργιο Καμίτσιανης (Τσαμαντά)
Σαν οργανωτής ενός πρόσφατου ακαδημαϊκού συμποσίου (Σεπτέμβριος 2005) με τίτλο Κοινή
Ευρωπαϊκή Κληρονομιά το θέμα του οποίου ήταν η οικονομική και η πολιτιστική ανανέωση της
κοινότητας Τσαμαντά (αντίγραφο της έκθεσης του ευρίσκεται κάτω από το τίτλο Λαογραφικό
Μουσείο, Εκτίμηση του συνεδρίου και προτεινόμενη πολιτική), 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, το μόνο κτήριο που διασώζεται από το μοναστήρι
της Καμίτσιανης, αλλά και, τους λύπησε η τωρινή του 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 καταρρεύση και όντως να χαθεί για πάντα.
Τουλάχιστον, η στέγη της εκκλησίας χρειάζεται να στεγανοποιηθεί το γρηγορότερον δυνατόν.
Οι Φίλοι του Τσαμαντά επέσεισαν 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 υπόλοιπη Ελλάδα) οι οποίες χρειάζονται δαπανηρές επισκευές, και
γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση από τα βαλάντια τού κράτους είναι περιορισμένη. Αλλά, λόγω της
καταστάσεως τού κτηρίου ο χρόνος είναι ανεπαρκής.
Στείλαμε εκκλήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Βυζαντινή Εφορεία Ιωαννινων, στον ηγούμενο
του μοναστηριού του Γηρομερίου και την τοπική διοίκηση δια να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για
να σωθεί ο Αγιος Γεώργιος. Η απαντήσεις ήταν πολύ θετικές. Με την βοήθεια της Εφορείας
Βυζαντινών αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή, υπό την πρωτοβουλία του
κυρίου Βασίλη Μπέμπη από την Καμίτσιανη, έχει προγραμματίσει ώστε ένας εργολάβος,
εγκεκριμένος από την Βυζαντινή Εφορεία να αρχίσει την επισκευή της στέγης της εκκλησίας
αμέσως μετά το Πάσχα, στις αρχές Μαΐου του 2006. Η επιτροπή του Αγίου Γεωργίου μέχρι τώρα έχει
συγκεντρώσει περίπου 30.000 ευρώ, το μισό ποσό που χρειάζεται να στεγανοποιηθεί η σκεπή της

εκκλησιάς. Δια το υπόλοιπο κάνουν έκκληση σε όλους τους απανταχού Τσαμαντιώτες και λοιπούς
Θεσπρωτούς να βοηθήσουν όσο μπορούν.
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