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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  

 

Ολοκληρώθηκαν µε απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του Α΄ ∆ιεθνούς Αρχαιολογικού και 

Ιστορικού Συνεδρίου για τη Θεσπρωτία, που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 

από την Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου έως την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου 2016, υπό την αιγίδα του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησε µε ενδιαφέρον το κοινό της 

Θεσπρωτίας, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 52 ανακοινώσεις διακεκριµένων ελλήνων και ξένων 

επιστηµόνων.  

Έγινε προσπάθεια να καλυφθούν µε πληρότητα θέµατα από την απώτερη προϊστορία έως 

τους νεότερους χρόνους, που άπτονται της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας της Θεσπρωτίας. 

Μέσα από τις ανακοινώσεις και τον γόνιµο διάλογο που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν τα νεότερα 

δεδοµένα και τα πορίσµατα των ερευνών, αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί και τέθηκαν ερωτήµατα, 

τα οποία αναµένεται να ανατροφοδοτήσουν τον επιστηµονικό διάλογο.    

Κατά την εναρκτήρια τελετή, τιµήθηκαν ο Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Ακαδηµαϊκός και επί 

σειρά ετών Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ηπείρου, και ο Θεσπρωτός καθηγητής Αρχαιολογίας 

Αντώνης Ζώης. Παράλληλα, στον ηµιώροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουµενίτσας 

εγκαινιάσθηκε η περιοδική έκθεση «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία», που θα φιλοξενηθεί στο 

Μουσείο µέχρι τις 8 Μαρτίου 2017. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους 

εκείνους που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά της και συνέβαλαν τα µέγιστα -µε την ηθική και 

υλική υποστήριξή τους- στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου:  

� Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων  

� Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 



� ∆ήµο Ηγουµενίτσας 

� ∆ήµο Σουλίου 

� ∆ήµο Φιλιατών 

� Οργανισµό Λιµένος Ηγουµενίτσας  

� Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσπρωτίας 

� ΤΕΙ Ηπείρου-Παράρτηµα ΤΕΙ Ηγουµενίτσας 

� Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας. 

Επιπλέον, ευχαριστεί θερµά τον κ. Ελευθέριο Μουσελίµη για την παραχώρηση διαφόρων 

εκδόσεων για τη Θεσπρωτία του αείµνηστου δασκάλου Σπύρου Μουσελίµη, προκειµένου να 

εµπλουτιστεί η βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουµενίτσας και να διανεµηθούν δωρεάν 

στους συνέδρους. 

Επίσης, για την υλοποίηση της περιοδικής έκθεσης «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία», 

εκφράζει δηµοσίως τις θερµές ευχαριστίες της για την παραχώρηση των φορητών εικόνων, των 

ιερών κειµηλίων και των χειρογράφων στην Ιερά Μητρόπολη Παραµυθίας, Φιλιατών, Γηροµερίου 

και Πάργης και στην Ιερά Μονή Γηροµερίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται τέλος στον κ. 

Γιώργο Μαλαµίδη για τη φωτογραφική τεκµηρίωση των αντικειµένων και στο Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών για τη συνδροµή του στη συντήρηση των εκθεµάτων. 
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