Ο αρχαίος πολιτισμός στην περιοχή Μουργκάνας

Εχουν και τα χωριά της Μουργκάνας σημάδια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αξιοσημείωτο
είναι το...

Περισσότερα... Ο αρχαίος πολιτισμός στην περιοχή Μουργκάνας

Τσαμαντιώτικα δημοτικά τραγούδια

Η πατρίδα μας εχει ανθρώπους ευαίσθητους, ψυχές π'ακούνε και τραγουδάνε τις μνήμες, που
κάνουν θαύματα στην παράδοση κι ανάβουν λαμπάδες στους ναούς της. Γιατί σ'αυτές τις χαράδρες
και τις βουνοκορφές, πίσω απ'τον κόσμο καθώς...

Περισσότερα... Τσαμαντιώτικα δημοτικά τραγούδια

Το νέο βιβλίο του Νίκου Σκόπα

Αριστούχος της Ζωσιμαίας σχολής, ο Νίκος Σκόπας απo τον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, σπούδασε στην
παιδαγωγική ακαδημία Ιωαννίνων και έπειτα στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάστηκε ως...

Περισσότερα... Το νέο βιβλίο του Νίκου Σκόπα

Στεφανόπουλος: Δεν υπάρχει θέμα Τσάμηδων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος απέκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση -και κυρίως
διαπραγμάτευση- για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και τους Τσάμηδες Αλβανούς στην
Ελλάδα, όπως ζήτησε ο Αλβανός ομόλογός του Αλφρεντ Μοϊσίου κατά τη χθεσινή...

Περισσότερα... Στεφανόπουλος: Δεν υπάρχει θέμα Τσάμηδων

Σήμα κινδύνου για τα ποτάμια της Ηπείρου

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα ποτάμια της Ηπείρου: Ο Λούρος είναι τόπος αναψυχής και
εναλλακτικού τουρισμού για πολλούς Έλληνες που κάνουν εκεί κανό και καγιάκ. Ωστόσο,
ρυπαίνεται συστηματικά από σφαγεία και κρεατοβιομηχανίες...

Περισσότερα... Σήμα κινδύνου για τα ποτάμια της Ηπείρου

Πέθανε στους Φιλιάτες ο γιατρός Βασίλης Διαμάντης

Στις δυο γενάρη ένας αλλιώτικος απογευματινός αέρας ξεκίνησε από την οροσειρά της Πίνδου
διέσχισε τα μπογάζια, στάθηκε για λίγο στα πεύκα σιγομίλησε και τρύπωσε αθόρυβα από τις
χαραμάδες στο νοσοκομείο να πάρει ένα επιστημονικό πνεύμα, μια ψυχή, τον Βασίλη Διαμάντη...

Περισσότερα... Πέθανε στους Φιλιάτες ο γιατρός Βασίλης Διαμάντης

Οι φυσικές ομορφιές της Θεσπρωτίας

Η εφημερίδα το «Βήμα της Κυριακής» στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου 2005, είχε ειδικό ένθετο
περιοδικό, πολυτελούς έκδοσης μάλιστα, αφιερωμένο στις δυνατότητες αγροτουριστικής ανάπτυξης
της Περιφέρειας Ηπείρου...

Περισσότερα... Οι φυσικές ομορφιές της Θεσπρωτίας

Οι προσπάθειες της ομοσπονδίας Μουργκάνας

Είναι απέραντη η απογοήτευση που έχει κυριεύσει τους λιγοστούς κατοίκους που απόμειναν στα
Μουργκανοχώρια. Κάθε χρόνος που περνάει, όλο και χειρότερα βλέπουν τα πράγματα. Ο
«Καποδίστριας», όπως εφαρμόστηκε στα χωριά μας, όχι μόνο...

Περισσότερα... Οι προσπάθειες της ομοσπονδίας Μουργκάνας

Οι εξελίξεις του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος

Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, μεγάλος αριθμός προσωπικοτήτων απο όλες
τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου φυλακίσθηκε και εξορίσθηκε για να τρομοκρατηθεί ο ελληνικός
πληθυσμός. Ετσι αυτή την περίοδο οι Ελληνες της Βορείου Ηπείρου βρέθηκαν μεταξύ...

Περισσότερα... Οι εξελίξεις του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος

Οδοιπορώντας στο Φιλιάτι...

Κογκέλες. Μια Πέμπτη χαράματα, εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του '50, ενα μικρό καραβάνι
ανηφορίζει για το Φιλιάτι, μόλις έχει διαβεί τη διασταύρωση του Μηνά Νάτση. Σκοτεινές φιγούρες,
σαν αερικά, με πρόσωπα σκυφτά. Είναι οι γυναίκες και λιγοστοί...

Περισσότερα... Οδοιπορώντας στο Φιλιάτι...

Μήνυμα στα Τίρανα

Αυστηρή γλώσσα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία χρησιμοποίησε χτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος που περιόδευσε
στα χωριά της Νότιας Αλβανίας...

Περισσότερα... Μήνυμα στα Τίρανα

Η Θεσπρωτία στην διεθνή τουριστική έκθεση Μονάχου

Η νομαρχιακή επιτροπή τουριστικής προβολής του νομού Θεσπρωτίας συμμετείχε στη διεθνή
εκθεση Μονάχου της Γερμανίας ΟΒΚ 2005 από 19 έως και 23 Φεβρουαρίου. Η επιτροπή συμμετείχε
σε μεγάλο...

Περισσότερα... Η Θεσπρωτία στην διεθνή τουριστική έκθεση Μονάχου

Βιοτεχνικό πάρκο Θεσπρωτίας ΒΙΟΠΑΘΕ

Στην παρουσίαση του βιοτεχνικού πάρκου Θεσπρωτίας στους θεσπρωτούς προχώρησε ο φορέας της
ίδρυσης της ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε. στην αίθουσα του νομαρχιακού συμβουλίου Θεσπρωτίας, όπου
παρουσία του

Περισσότερα... Βιοτεχνικό πάρκο Θεσπρωτίας ΒΙΟΠΑΘΕ

Τα γεφύρια της Θεσπρωτίας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων
Γεφυριών (ΚΕΜΕΠΕΓ) και το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (ΚΙ.ΜΕ.ΘΕ) με την ευκαιρία
της παρουσίασης του ημερολογίου της του...

Περισσότερα... Τα γεφύρια της Θεσπρωτίας

Τα 150χρονα απο την εξέγερση των Φιλιατών

Κάθε λαός που θέλει να διατηρεί την αξιοπρέπεια του πρέπει να θυμάται και να τιμά τους
προγόνους που αγωνίσθηκαν για την ελευθερία του,πρωτίστως. Ενα τέτοιο γεγονός σηματοδοτεί και
η χρονιά που διανύομε. Τα 150 χρόνια από...

Περισσότερα... Τα 150χρονα απο την εξέγερση των Φιλιατών

Σύσκεψη για την προστασία του Καλαμά

Την 16.7.2003 και ώρα 13.00 στην Περιφέρεια Ηπείρου υπό την προεδρία του Γ.Γ. Περιφέρειας κ.
Παύλου Παπαδόπουλου, την συμμετοχή των Νομαρχών Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη,
Θεσπρωτίας κ. Ηλία Λιάκου, υπηρεσιακών παραγόντων...

Περισσότερα... Σύσκεψη για την προστασία του Καλαμά

Παραδοσιακή εκδήλωση στην πλατεία του Βάρβα

Στην «θάνα» του Τσαμαντά, υπάρχει μια πλατεία που ονομάζεται πλατεία του Βάρβα. Είναι μια
πλατεία με πολλές δόξες και αναμνήσεις. Είναι χρέος μας να επαναλάβουμε ορισμένα πράγματα,
για να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας και να...

Περισσότερα... Παραδοσιακή εκδήλωση στην πλατεία του Βάρβα

Ολυμπιακοί αγώνες 2004

Η τελετή έναρξης ξεκίνησε με το χτύπο της καρδιάς. Ο συμβολισμός ήταν τέλειος. Η καρδιά της
Ελλάδας ολόκληρης, της οικουμένης ολόκληρης, χτυπούσε στις 8.45 χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας. Η δική μας βέβαια, των Ελλήνων, ήταν...

Περισσότερα... Ολυμπιακοί αγώνες 2004

Οι Τσαμαντιώτες τιμούν τους συγχωριανούς

Ομιλία της προέδρου του πολιτ. συλλόγου Τσαμαντά Σοφίας Κωστάκη στην εκδήλωση μνήμης για
τους συγχωριανούς μας Πέτρο Μπέμπη, Ηγούμενο Δαμιανό Πέσχο και Σταύρο Μπέλο...

Περισσότερα... Οι Τσαμαντιώτες τιμούν τους συγχωριανούς

Ο παπα-Προκόπης για τον Αγιο Αθανάσιο Βαβουρίου

Περισσότερα... Ο παπα-Προκόπης για τον Αγιο Αθανάσιο Βαβουρίου
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