Καλωσήρθατε στήν ιστοσελίδα του Τσαμαντά

Ο Τσαμαντάς όπως φαίνεται απο την πλατεία του
Βάρβα

Ο Τσαμαντάς, χωριό της Θεσπρωτίας στην Ηπειρο, είναι χτισμένο στους πρόποδες της
Μουργκάνας, μια ανάσα απο τα Ελληνο-αλβανικά σύνορα. Την ονομασία του οφείλει, σύμφωνα με
τον τσαμαντιώτη λόγιο Νικόλαο Νίτσο, στην μεγάλη βυζαντινή οικογένεια των Τσαμαντούρων,
στους οποίους δόθηκε (13ος αιώνας) ως φέουδο η περιοχή.
Κεφαλοχώρι της επαρχίας Φιλιατών πρίν τον B' παγκόσμιο πόλεμο, σήμερα αριθμεί μερικές
δεκάδες κατοίκων και υπάγεται διοικητικά στον δήμο Φιλιατών. Ωστόσο κάθε καλοκαίρι, εκεί
κοντά στο πανηγύρι της Παναγιάς τον δεκαπενταύγουστο, συγκεντρώνει πολλά απο τα ξενητεμένα
παιδιά του, που ο νόστος της γενέθλιας και πατρογονικής γης τα φέρνει ξανά και ξανά κάτω απ' τα
αιωνόβια πλατάνια του.

Παρά την ερήμωσή του το χωριό διατηρεί την φυσική του ομορφιά. Ο επισκέπτης του μπορεί να
χαρεί τα άγρια βουνά και τις χαράδρες που το περιβάλουν, τα πλούσια κρυστάλλινα νερά του και
τις καταπράσινες ρεματιές του. Μπορεί ακόμα να θαυμάσει τις παμπάλαιες λιθόκτιστες εκκλησιές
του και ιδιαίτερα τον ναό του Αη Γιώργη στην Καμίτσιανη που βρίσκεται σε μια πανέμορφη
τοποθεσία και χρονολογείται απ' τον 17ο αιώνα. Ο ναός αυτός με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες
του, είναι οτι απόμεινε απ' το φημισμένο μοναστήρι της Καμίτσιανης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη έχει επίσης το λαογραφικό μουσείο, που ιδρύθηκε τό 1983
απ' τον τσαμαντιώτη λαογράφο Κώστα Ζούλα. Στεγάζεται στο παλιό πέτρινο σχολείο του χωριού
δίπλα στην ρεματιά και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αντικειμένων απο τη ζωή και την δράση των
προηγούμενων γενεών, απο ενα τρόπο ζωής που χάθηκε πιά.
Η καλύτερη εποχή να επισκεφθεί κανείς τον Τσαμαντά είναι η άνοιξη. Ο απριλομάης του με τα
μύρια χρώματα κι αρώματα και τα τραγούδια των πουλιών του θα κλέψει την καρδιά σας.
Μια πασχαλιά η ενα δεκαπενταύγουστο στον Τσαμαντά θα σας μείνουν αξέχαστα.
Στο χωριό φτάνετε οδικώς (ασφαλτοστρωμένος δρόμος) απο τα Γιάννενα 80 χλμ. και απο την
Ηγουμενίτσα 45χλμ.

Με τα χαιρετίσματά μας απ' την πατρίδα
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