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Πρόλογος  
του Προέδρου 
Επιμελητηρίου Iωαννίνων

Με χαρά αποδεχθήκαμε στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Επιμελητηρίου μας, την πρωτοβουλία 
του Συγγραφέα κ. Κων/ου Χρ. Κωστούλα και 

των Εκδόσεων ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, για μια έκδοση με παλιές 
διαφημίσεις της επιχειρηματικότητας των Ιωαννίνων.

Από την πρώτη στιγμή, είδαμε ζεστά την ιδέα αυτή, γνω-
ρίζοντας το μεράκι με το οποίο έχουν ήδη εργαστεί μέχρι 
τώρα, τόσο ο εν λόγω συγγραφέας, όσο και ο εν λόγω 
Εκδοτικός Οίκος, για την πνευματική, πολιτιστική και 
επιχειρηματική κληρονομιά της Πόλης μας και του Νο-
μού μας.
 
Θεωρώντας ως ιδιαίτερα σημαντική - αλλά και ευθύνη 
και ηθική υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε - την 
πληρέστερη καταγραφή και διάδοση της επιχειρηματικής 
μας ιστορίας το Επιμελητήριο Ιωαννίνων υποστηρίζει την 
έκδοση αυτή ως αποκλειστικός χορηγός της.

Συγχαίρουμε θερμά τόσο το συγγραφέα του πονήματος, 
συμπολίτη μας κ. Κώστα Χρ. Κωστούλα, όσο και τις Εκ-
δόσεις ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, για την επιμελημένη αυτή έκδοση 
αναφοράς στα ιστορικά ντοκουμέντα της Γιαννιώτικης 
Επιχειρηματικότητας.

Δημήτριος Μπαράτσας
Ιωάννινα, Mάιος 2010

Preface  
of the President 
of the Chamber of Ιoannina 

It is with pleasure that we accepted at the Admin-
istrative Council of our Chamber, the initiative 
of the Author Mr. Konstantinos Chr. Kostoulas 

and the APEIROTAN Publishing Co, for an edition 
with old advertisements of the entrepreneurship of 
Ioannina. 

From the first moment, we embraced warmly this idea, 
knowing the yearning with which they have already 
worked till now, the author in question as much as 
the Publishing House, for the mental, the cultural and 
the entrepreneurial heritage of our City and our Pre-
fecture. 

Considering as especially important – but also the 
responsibility and moral obligation for all of us to 
contribute – the nearest recording and spread of our 
entrepreneurial history, the Chamber of Ioannina sup-
ports this edition as its exclusive sponsor. 

We congratulate warmly the author of the work, our 
fellow citizen Mr. Kostas Chr. Kostoulas as well as the 
APEIROTAN Publishing Co, for this meticulous edi-
tion of the report in the historic facts of the Ioannina 
entrepreneurship. 

Dimitrios Baratsas
Ioannina, May 2010
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Author’s foreword

The commercial advertisement comprises today a whole science in the broader 
sense of communication aiming at the attraction of the consumers, at the 
disposal of a product or at the increase of a business’s clientele. Also, it 

comprises a means to make the presence of a businessman, professional or scientist, 
or product noticeable to the market and to the consumers. An old principle which 
is included in the manuals of promotion is so simple that it looks like a joke. 

Succinctly it says: 
“why do people prefer the chicken egg more than that of the duck? But because 
when the chicken lays the egg she advertises it… cackling”! 

Leafing through old newspapers of Ioannina in bodies or in single sheets, of the 
pre 1940 period, which comes before the liberation (1913), I recorded a number 
of commercial and professional advertisements which present a special interest, 
because they reflect the life and activities of the city in general. If one thinks that in 
the previous era of the Turkish domination, this possibility of advertisement through 
the local press, which was literally non existent, it is through these advertisements 
that the whole evolution of the post-liberation market of Ioannina passes, and a little 
sooner, as well as the city life, and especially the effort of the trade and professional 
world for modernization and the development of the region. New types and new 
services come into the market and the citizens form a new environment and another 
quality of life. Together with the advertisements some events were recorded which 
give more evidence in the development of the city which is attempted during this 
time. I want to thank the Chamber of Ioannina and especially its President mr Dim. 
Baratsas, who with their interest and contribution brought about the publication 
of my work. I believe that with this publication a piece of the Ioannina History is 
recorded and a picture of the professional and commercial activity is given from 
a period when the restructure of the economic life of the city after the Turkish 
domination is given, which the traders and professionals attempt to trace out the 
post-liberation course of the region. I also owe a thank you to the president of the 
foundation “Aktia Nikopolis” mr Nikos Karabelas for the disposal of the archival 
and collectible material which on occasion it is refered to as Archive N.D.K. 

Kon. Chr. Kostoulas
Ioannina, February 2010

Πρόλογος συγγραφέα

Η εμπορική διαφήμιση αποτελεί σήμερα μια ολόκληρη επιστήμη μέσα στην ευρύ-
τερη έννοια της επικοινωνίας με στόχο την προσέλκυση του καταναλωτικού κοι-
νού στην διάθεση ενός προϊόντος ή στην αύξηση της πελατείας μιας εμπορικής 

επιχείρησης. Ακόμη αποτελεί έναν τρόπο να γίνει αισθητή η παρουσία στην αγορά και 
στο κοινό ενός επιχειρηματία, επαγγελματία ή επιστήμονα, ή προϊόντος. Μια παλιά αρ-
χή που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια της προβολής είναι τόσο απλή που μοιάζει σαν 
ανέκδοτο.

Επιγραμματικά λέει: 
«γιατί το αυγό της κότας το προτιμούν οι άνθρωποι περισσότερο από της πάπιας; Μα 
γιατί η κότα όταν γεννάει το αυγό το διαφημίζει... κακαρίζοντας»!

Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες των Ιωαννίνων σε σώματα ή σε μεμονωμένα φύλλα, 
της προ του 1940 περιόδου που φθάνει και πριν την απελευθέρωση (1913), κατέγραψα 
έναν αριθμό εμπορικών και επαγγελματικών διαφημιστικών καταχωρήσεων οι οποίες πα-
ρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αντανακλούν τη ζωή και τις δραστηριότητες 
γενικότερα της πόλης. Αν σκεφθεί κανείς ότι στο προηγούμενο διάστημα της τουρκοκρα-
τίας δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα διαφήμισης μέσω του τοπικού τύπου, που ουσια-
στικά ήταν ανύπαρκτος, μέσα από αυτές τις διαφημίσεις περνάει όλη η εξέλιξη της με-
ταπελευθερωτικής αγοράς των Ιωαννίνων, και λίγο νωρίτερα, αλλά και η ζωή της πόλης, 
και ιδιαίτερα η προσπάθεια του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου για εκσυγχρονι-
σμό και ανάπτυξη της περιοχής. Νέα είδη και νέες υπηρεσίες πέφτουν στην αγορά και 
οι πολίτες διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον και μια άλλη ποιότητα ζωής. Μαζί με τις 
διαφημίσεις καταγράφηκαν και μερικά γεγονότα που δίνουν και άλλα στοιχεία της ανά-
πτυξης της πόλης η οποία επιχειρείται αυτή την περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω το Επι-
μελητήριο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα τον πρόεδρο αυτού κ. Δημ Μπαράτσα, που με το εν-
διαφέρον του και τη συμβολή τους  έφεραν αυτή την εργασία μου στην έκδοση. Πιστεύω 
ότι με την έκδοση αυτή καταγράφεται ένα κομμάτι της Γιαννιώτικης Ιστορίας και δίνε-
ται μια εικόνα της επαγγελματικής και εμπορικής δράσης σε μια περίοδο που συμβαίνει 
ο μετασχηματισμός  της οικονομικής ζωής της πόλης μετά την τουρκοκρατία, τον οποίον 
επιχειρούν οι έμποροι και επαγγελματίες της χαράσσοντας την μεταπελευθερωτική πο-
ρεία της περιοχής. Ένα ευχαριστώ οφείλω στον πρόεδρο του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπο-
λις» κ. Νίκο Καράμπελα για την διάθεση αρχειακού και συλλεκτικού υλικού που κατά 
περίπτωση σημειώνεται ως Αρχείο Ν.Δ.Κ. 

Κων. Χρ. Κωστούλας
Ιωάννινα, Φεβρουάριος 2010

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα
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Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

Πρόλογος του εκδότη

Θεωρήσαμε ότι η πρωτότυπη αυτή συλλογή και εξειδικευμένη εργασία, καρπός 
επίμονης και επιμελούς έρευνας, θα αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο για τους με-
λετητές της πορείας της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των Ιωαννίνων μέσω 

διαφημίσεων και άλλου υλικού κι έτσι, αποφασίσαμε να αναλάβουμε την έκδοσή της σε 
ένα κομψό, πιστεύουμε, τόμο.

Την ιδέα της έκδοσης αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Ιωαννίνων κ. Δημήτρης Μπαράτσας, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων να αποφασίσει την αποκλειστική χορηγία της έκδοσης, απο-
δεικνύοντας έμπρακτα την συμμετοχή του στην υποστήριξη πολιτισμικών δράσεων που 
σχετίζονται με την επιχειρηματική κληρονομιά της Πόλης μας και του Νομού μας.

Η μελέτη του κ. Κώστα Κωστούλα παρατίθεται στο πρώτο μέρος της έκδοσης, ενώ στο 
δεύτερο παρουσιάζεται, σε τέσσερις ενότητες και με χρονολογική σειρά, όλο το υλικό που 
συλλέχθηκε. Για την εικονογράφηση των κειμένων του συγγραφέα χρησιμοποιήθηκαν 
παλιές φωτογραφίες από τη συλλογή μας και άλλα αρχεία.

Για την υλοποίηση της έκδοσης συνεργαστήκαμε με την αρμόδια Επιτροπή του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου μας, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Μπαράτσα, τον Β’ Αντιπρόεδρο 
κ. Στέργιο Ταλάρη και τον πρώην Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Ντούσκο, επίσης, και με τον 
Δ/ντή των Υπηρεσιών κο Γιάννη Δ.Δασκαλόπουλο. Τους ευχαριστούμε για την ουσιαστική 
συμβολή στην αρτιότερη εμφάνιση του έργου.

Ακόμη, στον ερευνητή και συγγραφέα κ. Κώστα Χρ. Κωστούλα αξίζουν επίσης θερμά 
συγχαρητήρια. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που με την χορηγία τους κατέστησαν εφικτή αυτήν την 
εκδοτική μας προσπάθεια.

Εκδόσεις ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
Ιωάννινα, Μάϊος 2010

Editor’s foreword

We considered that this original collection and ad hoc work, fruit of a 
persistent and meticulous research, would comprise a useful tool for the 
scholars of the course of the Entrepreneurial Activity of Ioannina through 

advertisements and other material and thus, we decided to take on  its edition in 
a, as we believe, elegant, volume. 

The idea of the edition was embraced from the first moment by the President of 
the Chamber of Ioannina Mr. Dimitrios Baratsas, resulting in the decision of the 
Administrative Council of the Chamber of Ioannina for the exclusive sponsoring of 
the edition, proving thus its participation in the support of the cultural activities, 
which are related to the entrepreneurial heritage of our City and our Prefecture. 

Mr Kostas Kostoulas’s study is set forth in the first part of the edition, while the 
second part presents, in four sections and with chronological order, all the material 
that was collected. For the illustration of the texts of the author, old photographs 
from our collection and other archives were used. 

For the implementation of this edition, we co-operated with the Committee of 
the Administrative Council of our Chamber, besides the President Mr. Dimitrios 
Baratsas, the B’ Vice President Mr Stergios Talaris and the former Vice President Mr. 
Dimitrios Douskos, as well as the Director of Services Mr. Ioannis Daskalopoulos. 
We thank them for their substantial contribution in the best presentation of the 
work. 

Also, to the researcher and author Mr. Kostantinos Kostoulas we give the most 
deserved warm congratulations. 

Finally, we express our warmest gratitude towards all the Members of the 
Administrative Council of the Chamber of Ioannina who with their sponsoring 
made this publishing attempt possible. 

APEIROTAN Publishing
Ioannina, May 2010
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Ιδιαίτερη άνθιση γνώρισε το εμπόριο και η βιοτεχνία 
στα Ιωάννινα στα χρόνια του Αλή Πασά, όταν η 
πόλη δικτυώθηκε με την Ευρώπη. Άλλωστε την επο-

χή αυτή, ιδρύθηκαν πολλά προξενεία στην πρωτεύουσα 
της Ηπείρου, τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στις 
εμπορικές συναλλαγές της Ηπείρου και κυρίως των Ιω-
αννίνων, με τις αγορές της Ευρώπης. Από την εποχή του 
Αλή, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες αστικοποίησης της 
πόλης.

Το εμπόριο και η βιοτεχνία βρήκαν κατάλληλο έδαφος 
και με μικρές διακυμάνσεις ευδοκίμησαν μέχρι την έναρ-
ξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Τα καλά σχολεία της 
πόλης και οι επαφές των ταξιδιωτών εμπόρων, που με 
τα καραβάνια τους έφταναν παντού, άλλαξαν την αγρο-
τική οικονομία της περιοχής και βλέπουμε την αλλαγή να 
σημειώνεται στον τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης, 
όπου δημιουργούνται μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και 
βιοτεχνίες σημαντικών - για την εποχή - προδιαγραφών.

Η αστικοποίηση, το εμπόριο, η βιοτεχνία, οι εισαγωγές-
εξαγωγές, οι δρόμοι που αρχίζουν να γίνονται, οι μετα-
φορές και τα καραβάνια, τα σινάφια, το ταχυδρομείο 
και οι μεταφορές θαλάσσης, είναι μερικά βασικά στοιχεία 
που άλλαξαν ριζικά τις συνθήκες ζωής στην πόλη της 
Παμβώτιδας.

Ήταν λοιπόν σπουδαίος και σημαντικός παράγοντας το 
εμπόριο για τον τόπο και μπορούμε να πούμε ότι συνέ-
βαλε αποφασιστικά στη διατήρηση της εθνικής ταυτότη-
τας, αφού ήταν κυρίως σε χέρια Ελλήνων, ενώ σημαντικό 
τμήμα του ήταν στα χέρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας.

Η πόλη μέχρι το 1913, ήταν ένα από τα πλέον σημα-
ντικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία 
σχεδίαζε τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, τη σιδηρο-
δρομική της σύνδεση με το Μοναστήρι. Θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε την εποχή αυτή, πλην της ωρίμανσης 
του εμπορικού κόσμου, ο οποίος πλην των δεκάδων κο-

ρυφαίων εμπόρων που δημιούργησε εκπροσωπείται από 
δύο πολύ σημαντικές μορφές. Τον Γεώργιο Σταύρου και 
τον Γεώργιο Χρηστάκη - Ζωγράφο, ενώ όπως όλοι γνω-
ρίζουν, είναι αναρίθμητοι οι μεγάλοι δωρητές και ευερ-
γέτες, δημιουργοί οικονομικών θαυμάτων, στις χώρες της 
διασποράς του Ελληνισμού. 

Μέχρι το 1912 και για πολύ χρόνο μετά απ’ αυτόν, 
τα εμπορεύματα έρχονταν και έφευγαν από την Ήπειρο 
ακτοπλοϊκώς. Το λιμάνι της Πρέβεζας δέχονταν τον κύ-
ριο όγκο των εμπορευμάτων, ενώ ακόμα η πλοϊμότητα 
του Λούρου επέτρεπε στα καΐκια να φτάνουν μέχρι την 
Πέτρα, στις αποθήκες της οποίας φόρτωναν και ξεφόρ-
τωναν εμπορεύματα. Ήταν Βέβαια ολόκληρη περιπέτεια 
να φτάσουν ή να φύγουν τα εμπορεύματα από τα Γιάν-
νινα, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα, που οι συγκοινωνίες ήταν πολύ σημαντικό 
πρόβλημα, αλλά οι δαιμόνιοι έμποροι και βιοτέχνες των 
Ιωαννίνων τα κατάφερναν.

Η πόλη μετά την απελευθέρωσή της, έγινε μια μικρή 
τυπική χώρα στα σύνορα πλέον του Ελληνικού κράτους. 
Παρ’ όλα αυτά, ο εμπορικός κόσμος, που ήταν ακόμα σε 
κατάσταση άνθισης, οργανώνεται και το 1919, ιδρύεται 
το Επιμελητήριο, το οποίο είναι από τα αρχαιότερα της 
χώρας. Η παρουσία του Επιμελητηρίου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα χρόνια που ακολουθούν την ίδρυσή 
του και αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον 
οποίο στηρίχθηκε η οικονομική ανάκαμψη της περιοχής 
και φυσικά η ανάκαμψη του εμπορικού κόσμου μέχρι το 
1940. 

Ιωάννινα. - Η πηγή του Κρυονερίου (Ντραμπάτοβα )

Mικρό χρονικό του εμπορίου στα Ιωάννινα
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Commerce and Industry bloomed in Ioannina in 
the years of Ali Pasha, when the city started 
a network with Europe. Furthermore, during 

this time, many consulates were established in the 
capital of Epirus, which contributed decisively in the 
commercial transactions of Epirus and especially of 
Ioannina, with the European markets. From the era 
of Ali, the conditions of urbanization of the city were 
created. 

Commerce and Industry found fertile soil and with 
small fluctuations they prospered up to the beginning 
of the Greek - Italian war. The city’s good schools 
and the contacts of the traveling merchants, who with 
their convoys reached everywhere, changed the rural 
economy of the region and we see this change in the 
way of life of the residents of the city, where many 
big commercial enterprises and industries are created 
of very important - for this era - specifications. 

Urbanization, trade, industry, import-export, the 
roads that begin to form, transport and the convoys, 
the guilds, the postal service and the sea transport, 
are some basic elements which changed the life 
conditions of the city of Pamvotis lake radically. 

Trade was thus a great and important factor for the 
land and we can say that it contributed decisively 
in the preservation of the national identity, as it was 
mostly in the hands of Greeks, while a significant part 
of it was in the hands of the Israeli Community. 

The city until 1913, was one of the most important 
centers of the Ottoman Empire, which was planning 
during the last years of the 19th century, its rail 
connection with the Monastiri (Bitola, FYROM). We 
could describe this era, apart from the maturation 
of the trade world, which apart from the dozens of 
top-level tradesmen which it created is represented 

by two very significant figures: Georgios Stavrou and 
Georgios Christakis - Zografos, while as everybody 
knows, countless are the big donators and benefactors, 
creators of economic miracles, in the countries abroad 
where Greeks lived. 

Up to 1912 and for a very long time afterwards, 
the merchandises came and went from Epirus by 
sea. The port of Preveza received the main mass of 
the merchandises, while the navigability of the river 
Louros allowed the caiques to reach Petra Port, at 
the warehouses of which merchandise was being 
loaded and unloaded. It was of course quite an 
adventure bringing in or shipping out merchandises 
from Ioannina, especially at the end of the 19th and 
the beginning of the 20th century, where transports 
were a very important problem, but the ingenious 
tradesmen and craftsmen of Ioannina were able to 
achieve it. 

The city after its liberation, became a small typical 
country at the borders now of the Greek nation. For 
all that, the business world, which was still in a 
blooming state, is getting organized and in 1919, 
the Chamber of Ioannina is founded, which is one of 
the oldest in the country. The presence of the Chamber 
is particularly important in the years the follow its 
foundation and it comprised the corner-stone, on 
which the economic recovery of the region relied on 
and of course the recovery of the business world up 
to 1940. 

Story of commerce in Ioannina Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων λοιπόν, εί-
ναι το αρχαιότερο Επιμελητήριο της Δι-
οικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου και 

συστάθηκε το 1919 με τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 
4/Α/78/12.4.1919). Λειτούργησε ως μικτό Επιμε-
λητήριο (Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματο-
βιοτεχνικό) από το 1919 μέχρι το 1933 με την 
επωνυμία «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Ηπείρου», με ζώνη ευθύνης και τους 4 Νο-
μούς της Ηπείρου. 

Το έτος 1933 με τη δημιουργία του Ν.3305/25 
(ΦΕΚ 238/Α/10.8.1933) αποσπάται ως χωριστό 
το «Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Ηπείρου». Τα δύο πλέον Επιμελητήρια δηλαδή 
το «Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηπεί-
ρου» και το «Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Ηπείρου» λειτούργησαν από το 1933 
μέχρι το 1988 με μικρές τροποποιήσεις με την 
παραπάνω νομοθεσία, που αντικαταστάθηκε από 
τον νεώτερο Νόμο 1089/80. 

Το 1988 με βάση τον νεώτερο Νόμο 1746/88 
(ΦΕΚ 2/Α/8.1.88) έγινε και πάλι η συγχώνευση 
των δύο Επιμελητηρίων σε ένα ενιαίο φορέα με 
την επωνυμία: «Επιμελητήριο Ιωαννίνων». Σήμε-
ρα, ο Νόμος που διέπει τη λειτουργία του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων είναι ο Ν.2081/92 (ΦΕΚ 
Α/154/10.9.92), όπως εκσυγχρονίστηκε με τις 
τροποποιήσεις του 3419/2005 – που συμπερι-
έλαβε και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την 
Οργάνωση των Υπηρεσιών του διέπει το Π.Δ. υπ’ 
αριθ. 367 (ΦΕΚ 144/Α/2.11.90). 

Οι επιχειρήσεις των υπόλοιπων Νομών της Ηπεί-
ρου αφού αποσπάστηκαν από το Επιμελητή-
ριο Ιωαννίνων, ίδρυσαν ανεξάρτητα Επιμελητή-
ρια όπως παρακάτω: Επιμελητήριο Άρτας (1965), 
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (1989), Επιμελητήριο 
Πρέβεζας (1994). 

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα
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Σύμφωνα με τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν.3419/05, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (ενιαίο 
εμποροβιομηχανικό & επαγγελματοβιοτεχνικό) είναι 

υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών 
και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηρι-
ότητα στο Νομό Ιωαννίνων, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την κατασταλτική διαχει-
ριστική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. Σκοπός του 
δε είναι: Η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της 
βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα 
παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα 
συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για 
την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την 
Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό 
θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, 
με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη του Νομού 
Ιωαννίνων και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέ-
ροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους 
και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και 
πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων χρησιμοποιεί σήμερα δύο κτί-
ρια. Το κτίριο του πρώην Επαγγελματo-Βιoτεxvικού Επι-
μελητηρίου Ηπείρου επί της οδού Αραβαντινού, που αγο-
ράστηκε στις 2 Αυγούστου 1968 και το κτίριο του πρώην 
Εμπορο-Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηπείρου (Αρχοντικό 
Τσουβαλίδη), που αγοράστηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1977. 

Ιωάννης Δ.Δασκαλόπουλος
Διευθυντής Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

According to Law 2081/92, as it was modified by 
Law 3419/05, the Chamber of Ioannina (unified 
Commerce-Industry & Professions-Crafts) is an 

obligatory, self-sufficient, independent union of private 
and legal entities, which practice business activity in the 
Prefecture of Ioannina, it comprises a Legal Entity of 
Public Law and is under the repressive administration of 
the Minister of Economy, Competitiveness And Shipping. 
Its purpose is: The protection and development of 
trade, industry, crafts and professions in the Prefecture 
of Ioannina, within the framework of the interests of 
national economy, for its development and prosperity. The 
provision of advisory recommendations, for every issue 
of economic content, towards the State, always taking 
into account the economic development of the Prefecture 
of Ioannina and the serving of the general interest of 
national economy. The provision of information on every 
matter of business and economic content to its members 
and any interested party. 

The Chamber of Ioannina has at its disposal today two 
buildings. The building of the ex Professions-Crafts 
Chamber of Epirus on Aravadinou str., which was 
purchased on August 2, 1968 and the building of the 
ex Commerce-Industry Chamber of Epirus (Tsouvalidis’ 
Mansion), which was purchased on December 2, 1977. 

Ioannis D. Daskalopoulos
Director of Services of Ioannina Chamder

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

The Chamber of Ioannina is thus the oldest 
Chamber in the Administrative Region 
of Epirus and was founded in 1919 

with the Law 184/14 (FEK 4/Α/78/12.4.1919). 
It operated as a unified Chamber (commerce-
industry & professions-crafts) from 1919 
up to 1933 with the name “Chamber of 
Commerce and Industry of Epirus”, its area 
of responsibility extending to the 4 Prefectures 
of Epirus. 

In 1933, by the Law 3305/25 (FEK 238/
A/10.8.1933) the “Chamber of Professions 
and Crafts of Epirus” is detached as an 
independent one. The two now Chambers, that 
is the “Chamber of Commerce and Industry 
of Epirus” and the “Chamber of Professions 
and Crafts of Epirus”, functioned from 1933 
up to 1988 with small amendments with the 
above legislation, which was replaced by the 
more recent Law 1089/80. 

In 1988 based on the newest Law 1746/88 
(FEK 2/A/8.1.88) the two Chambers merged 
once more forming a unified organization 
with the name “Chamber of Ioannina”. Today, 
the Law under which the Chamber functions 
is Law 2081/92, as it was modified by 
Law 3419/05 – which included the General 
Business Register and the Organization of its 
Services is governed by the P.D. 367/ (FEK 
144/A/2.11.90). 

The enterprises of the other Prefectures of 
Epirus, having been detached from the 
Chamber of Ioannina, founded independent 
Chambers as follows: Chamber of Arta (1965), 
Chamber of Thesprotia (1989), Chamber of 
Preveza (1994). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΘΗΤΕΙΑ 
ΒΕΛΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    1933-1938 
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     1939-1942 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    1943-1945 
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1946-1970 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΙΜΩΝ (διορισμένος)   1971-1972 
ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (διορισμένος)  1973-1974 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    1974-1975 
ΔΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     1975-1981 
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1982-1987 
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     1987-1988 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΘΗΤΕΙΑ 
ΚΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ     1933-1934 
ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     1935-1936 
ΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1936-1939 
ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     1939-1945 
ΚΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ     1945 
ΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1945 
ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     1945-1948 
ΠΑΛΩΔΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1948-1950 
ΚΟΥΡΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1950-1951 
ΠΑΛΩΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     1951 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ    1951-1958 
ΚΟΥΡΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1958-1965 
ΛΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ     1965-1967 
ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1967 
ΜΙΧΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (διορισμένος)   1967-1973 
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (διορισμένος)   1973-1974 

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1974-1975 
ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1975-1983 
ΝΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    1983-1988 
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1988 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΤΟΥ (ΕΝΙΑΙΟΥ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΘΗΤΕΙΑ 
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1989-1993 
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1994-1997 
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    1997 
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    1998-2001 
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    2002-2006 
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    2006-2008 
ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2008-2010 
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PRESIDENTS
OF THE COMMERCE & INDUSTRY CHAMBER OF EPIRUS

NAME        TENURE 
VELLIS EPAMEINONDAS    1933-1938 
GOLETSIS GEORGIOS     1939-1942 
VLACHOPOULOS ANASTASIOS  1943-1945 
GOLETSIS KONSTANTINOS    1946-1970 
KYRIAZIS KIMON (appointed)   1971-1972 
BARKOS DIMITRIOS (appointed)   1973-1974 
SOTIRIADIS ARISTEIDIS   1974-1975
DOUMAS IOANNIS     1975-1981 
MOYSIADIS DIMITRIOS    1982-1987 
FLOROS PANAGIOTIS     1988 

PRESIDENTS
OF THE PROFESSIONS AND CRAFTS CHAMBER OF EPIRUS 

NAME        TENURE  
KOUSIS KYRIAKOS     1933-1934 
KORAKIS GEORGIOS     1935-1936 
TODOULOS KONSTANTINOS    1936-1939 
TZALLAS EFTHYMIOS    1939-1945 
KOUSIS KYRIAKOS     1945 
TODOULOS KONSTANTINOS    1945 
TZALLAS EFTHYMIOS    1945-1948 
PALODIOS KONSTANTINOS    1948-1950 
KOURTELIDIS GEORGIOS    1950-1951 
PALODIOS GEORGIOS     1951 
PAPADOPOULOS MILTIADIS    1951-1958 
KOURTELIDIS GEORGIOS    1958-1965 
LALOS SOTIRIS      1965-1967 
BABANATSAS EVAGGELOS    1967 
MICHELIS MICHAIL (appointed)   1967-1973 
CHATZIS DIMITRIOS (appointed)   1973-1974 

PAPAPETROU GEORGIOS   1974-1975 
KORAKAS PANAGIOTIS   1975-1983 
NOUSIAS LABROS    1983-1988 
TSOUKANELIS PANAGIOTIS   1988 

PRESIDENTS 
OF THE (UNIFIED) CHAMBER OF IOANNINA
 
NAME       TENURE  
TSOUKANELIS PANAGIOTIS   1989-1993 
TSOUKANELIS PANAGIOTIS  1994-1997 
KITSATIS SPYRIDON   1997 
KITSATIS SPYRIDON   1998-2001 
FLOROS PANAGIOTIS   2002-2006 
FLOROS PANAGIOTIS   2006-2008 
BARATSAS DIMITRIOS   2008-2010  

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα
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Στα Γιάννενα η πρώτη τοπική εφημ. κυ-
κλοφόρησε τον Μάϊο του 1869 και ήταν 
μια έκδοση της Διοίκησης, που αποσκο-

πούσε κυρίως στην προβολή του έργου της και 
στην ενημέρωση των υπηκόων για τις αποφά-
σεις της εξουσίας. Ήταν δίγλωσση (παλαιο-
τουρκική γραφή και ελληνική), κυκλοφορούσε 
μία φορά την εβδομάδα και είχε τον τίτλο «ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΑ» στα Ελληνικά. (εικ. 1)

Η εφημερίδα αυτή του Βιλαετίου από το 1869 
που πρωτοκυκλοφόρησε, μέχρι το 1910-12 πε-
ρίπου, που βρίσκονται κάποια σκόρπια φύλλα, 
κυκλοφορεί με διάφορους λογότυπους, ανάλο-
γα με την μορφή κυκλοφορίας που καθόριζε 
η Διοίκηση. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
φύλλων που διασώθηκαν, η εφημ. «ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΑ» της Διοίκησης έχει πολλά και ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για την ιστορία της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής του Βιλαετίου, και για 
το εμπόριο και τις συναλλαγές, αφού σε κάθε 
φύλλο έδινε και τις τιμές των προϊόντων της 
αγοράς, αλλά και πολλά στοιχεία για έργα, σχο-
λεία, κανονισμούς λειτουργίας υπηρεσιών, πο-
λεοδομικά και άλλα (εικ. 1α, 1β, 1γ).

In Ioannina, the first local newspaper 
was circulated in May 1869 and it was 
an edition of the Administration, which 

intended mainly to project its work and 
inform the subjects about the decisions of 
the authorities. It was bilingual (old Turkish 
writing and Greek), it circulated once a 
week and it had the title “IOANNINA” in 
Greek. (image 1)

This newspaper of the “Vilaeti”, since 1869 
when it was first circulated, up to about 
1910-12, where some scattered issues are 
found, is circulated with various logos, 
according to the type of circulation which 
was determined by the Administration. 
Irrespective of the number of sheets which 
survived, the Administration’s newspaper 
“IOANNINA” has many and interesting facts 
for the city’s history and of the wider region 
of the “Vilaeti”, and for the commerce and 
the transactions, since in every issue it gave 
the prices of the products in the market, 
but also many facts for works, schools, 
regulations of the Services’ operations, 
urban and many more (images 1a, 1b, 1c).

1. η κεφαλίδα της εφημ.ς “Ιωάννινα - Γιάνγια ”, στα Παλαιοτουρκικά και Ελλήνικά.

1β. εφημ. “Ιωάννινα “, φ. 210_Αύγουστος 18721α. εφημ. “Ιωάννινα “, φ. 133_Ιανουάριος 1872

Εισαγωγή Introduction

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα
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1γ. εφημ. “Ιωάννινα ’’, φ. 313_ 17. 9. 1875

Ξεφυλλίζοντας τα φύλλα εκείνης της 
εποχής που διασώθηκαν και υπάρ-
χουν στην Εφορεία Βυζαντινών Αρ-

χαιοτήτων στα Γιάννενα, για δέκα περίπου 
συνεχή έτη, δεν βρέθηκε παρά μία εμπορική 
διαφήμιση της περιόδου και αφορούσε σε μία 
επιχείρηση κατασκευής επίπλων, ενώ μια έμ-
μεση διαφήμιση γίνεται για το εργοστάσιο πα-
ραγωγής μπύρας που δημιουργείται στα Γιάν-
νενα με μιά ιατρική γνωμάτευση του ιατρού 
και ιστορικού Ιωάννη Λαμπρίδη.

Καταχωρούμε παρακάτω και τις δύο αυτές 
περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στα φύλλα 
της πρώτης δεκαετίας της εφημερίδας, χωρίς 
να αποκλείεται στα επόμενα χρόνια να εμ-
φανίζονται και άλλες περιπτώσεις εμπορικής 
διαφήμισης.

Browsing the pages of that time, which survived and can be found at the 
Office of Byzantine Antiquities in Ioannina, for about ten consecutive 
years, only one commercial advertisement of the period was found and 

it concerned an enterprise which manufactured furniture, while an indirect 
advertisement was made about the beer production factory which is founded in 
Ioannina, with a medical report of the doctor and historian Ioannis Labridis. 

We register below both these cases that were found in the sheets of the first 
decade of the newspaper, without excluding the appearance in the following 
years of more cases of commercial advertisements. 

εφημ. “Ιωάννινα “, φ. 318_29. 10. 1875εφημ. “Ιωάννινα “, φ. 90_1. 3. 1871
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Κυκλοφορούν και κάποιες άλλες εφημερί-
δες την τελευταία περίοδο της Τουρκικής 
κυριαρχίας, όπως η «ΘΕΣΑΛΙΑ» (επίσης δί-

γλωσση) σαν παράρτημα της εφημ.ς «ΙΩΑΝΝΙΝΑ», 
της οποίας μερικά φύλλα υπάρχουν στο αρχείο της 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, και 
μια άλλη, η «ΙΝΤΙΜΠΑΧ», χωρίς άλλα στοιχεία της 
έκδοσης, ούτε δείγμα από κάποιο φύλλο.

Σε εφημερίδες που εκδίδονταν στην Αθήνα, στο 
ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, όπως η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» του Γεωργίου Γάγαρη, «ΑΓΩΝ» του δι-
κηγόρου Ι. Λαμπρίδη, «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» του Κων. Σκε-
ντέρη, σπανίζουν εμπορικές και επαγγελματικές δι-
αφημίσεις που να αναφέρονται σε δραστηριότητες 
στα Γιάννενα.

Έτσι η έρευνα περιορίστηκε σε εφημερίδες του αρ-
χείου της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Ηπειρωτικών 
Μελετών, σε πλήρη σώματα, όπου υπάρχουν, κυ-
ρίως όμως σε διάσπαρτα φύλλα διαφόρων εφημε-
ρίδων που είχαν εκδοθεί και χρονολογούνται από 
το 1908, που εκδίδεται η «ΗΠΕΙΡΟΣ» του Γεωργίου 
Χατζή-Πελερέν.

Η έρευνα περιορίστηκε στην περίοδο μέχρι το 1940 
και αντανακλά την εμπορική και επαγγελματική 
ζωή των Ιωαννίνων σε πολλούς τομείς και επιχειρη-
ματικές δράσεις. Μέσα σε αυτές τις προβολές μέσα 
από τον τοπικό τύπο περνάνε και κάποιες μικρές 
τοπικές ειδήσεις και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις 
(θέατρο-κινηματογράφος) που δίνουν και μιά γενι-
κότερη εικόνα της ζωής της πόλης. 

Μια ιδιαίτερη επιλογή είναι οι αναγγελίες 
έκδοσης εφημερίδων για πολλές από τις 
οποίες δεν υπάρχουν και μεμονωμένα 

ακόμη φύλλα τους που θα πλούτιζαν τη γενική 
εικόνα της επιχειρηματικής δράσης και ζωής της 
πόλης. Μια ιδιαίτερη δέσμη αποτελούν οι επιλογές 
από διαφημίσεις που βρέθηκαν στη δίδυμη εφημ. 
«ΔΑΙΜΩΝ» και «ΣΑΤΑΝΑΣ» που εξέδιδε ο μετέ-
πειτα δήμαρχος Ιωαννίνων Γρηγόριος Σακκάς. Οι 
εφημερίδες αυτές ήταν σατυρικές με πολύ «πειρα-
χτήριο» πνεύμα και χιούμορ, και δείχνουν πόσο 
κοντά ήταν οι άνθρωποι της πόλης εκείνη την 
εποχή. Τις ξεχωρίσαμε από τα φύλλα που σώθη-
καν σε μία δέσμη γιατί πολλές διαφημίσεις έχουν 
και αυτές έμμετρο λόγο.

Μια ακόμη ιδιαίτερη δέσμη αποτελούν καταχω-
ρήσεις, όχι διαφημιστικές, για μια ενδιαφέρουσα 
κίνηση στα προπολεμικά Γιάννενα, του ιδρυθέ-
ντος σωματείου για την αεροπορία. Βέβαια, έμ-
μεσα, η κίνηση αυτή συνδέεται με την εμπορι-
κή δραστηριότητα της πόλης αφού σχετίζεται με 
την αεροπορική συγκοινωνία των Ιωαννίνων που, 
μετά τη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη περιφερειακή 
πόλη που απέκτησε αεροπορική συγκοινωνία με 
την Αθήνα. Ήταν και αυτό ένα έμμεσο κίνημα 
να αντιμετωπιστεί το, ακόμη και σήμερα, συζη-
τούμενο πρόβλημα της Ηπείρου να βγει από την 
απομόνωση. 

Σήμερα, με την έκταση και τον πληθωρισμό που 
παρατηρείται στην επικοινωνία και τον βομβαρδι-
σμό που δέχεται ο πολίτης και ο καταναλωτής από 
διαφημίσεις, με αυτή την καταγραφή των διαφη-
μίσεων στον τοπικό τύπο, έχουμε μια εικόνα της 

κίνησης της πόλης και του αγώνα που έκαναν οι 
έμποροι και οι επαγγελματίες να κάνουν αισθητή 
την παρουσία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της 
περιοχής. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον από το γεγονός ότι η Ήπειρος βγαίνει από μια 
μακρόχρονη κατοχή και δουλεία, και ακόμη που, 
στην τελευταία φάση της ύστερης τουρκοκρατίας, 
το Οθωμανικό Κράτος έκανε μεγάλη προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού, και η διαφήμιση στον τοπικό τύπο 
ήταν σχεδόν άγνωστη. Και ήταν αρκετές οι εφημε-
ρίδες που φρόντισε η Διοίκηση να κυκλοφορούν 
τυπωμένες μάλιστα σε τυπογραφείο στα Γιάννενα. 
 
Θα μπορούσαμε να πούμε σε μιά γενικότερη ανα-
δρομική θεώρηση της άτυπης διαφήμισης, ότι 
αυτή τοπικά έφερνε μια άλλη παράδοση από το 
παρελθόν. Η προσπάθεια προσέλκυσης των πελα-
τών και προβολής των προϊόντων και εμπορευ-
μάτων, που είναι πάντα το ζητούμενο στο εμπό-
ριο, την κατανάλωση αγαθών και την προσφορά 
υπηρεσιών, ήταν αφημένη στους Τελάληδες και 
στην ζωντανή και θορυβώδη κίνηση της αγοράς. 
Οι Τελάληδες, ήταν βέβαια δημόσιοι κήρυκες για 
την ενημέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις 
της τοπικής εξουσίας. Η λέξη Τελάλης, που κατά 
μια ερμηνεία είναι ο «Τηλε-λαλών», αυτός δηλαδή 
που φωνάζει για να ακούγεται μακριά, ήταν και 
ο κατάλληλος να διαφημίσει στην αγορά και κά-
ποιο είδος ή προϊόν που έφθανε «φρέσκο» στην 
αγορά, ή ήταν της εποχής, η πρωτοεισάγοταν. Οι 
εκφράσεις πάλι: «γιά περάστε-για περάστε», «φρέ-
σκο πράμα» κλπ που πολλές φορές και σήμερα 
ακούγονται στα γνωστά πανηγύρια-παζάρια, φέ-
ρουν κάτι από την πρώιμη διαφήμιση στην επαρ-
χιακή πόλη και αγορά. 

φωτογραφία Γεωργίου Πανταζίδη
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Some other newspapers circulate during the 
last period of the Turkish domination, such as 
“THESALIA” (also bilingual) as Annex of the 

newspaper “IOANNINA”, of which some sheets can 
be found at the Office of Byzantine Antiquities of 
Ioannina, and another, the “INTIBAH”, without any 
other imprint, nor any sample of an issue. 

In newspapers that are published in Athens, the free 
Greek State, such as “PHONI OF EPIRUS” (Voice of 
Epirus) of Georgios Gagaris, “AGON” of the lawyer 
I. Labridis, “PELASGOS” of Kon. Skenteris, the 
commercial and professional advertisements which 
refer to activities in Ioannina are rare. 

So, the research was restricted to newspapers of 
the archive of the library of the Society of Epirus 
Studies, in full bodies, where there are, but mainly 
in scattered sheets of various newspapers that were 
issued and are dated since 1908, when the “EPIRUS” 
of Georgios Chatzi-Peleren is published. 

The research was restricted in the period up to 1940 
and it reflects the commercial and professional life 
of Ioannina in many sectors and business activities. 
In these projections through the local press, some 
small local news and artistic presentations (theatre-
cinema) were passed, which also give a more general 
view of the city life. 

A special selection, are also the announcements 
of the publication of the newspapers, for 
many of which there are not even isolated 

sheets, which would enrich the general image of the 
business activity and the life of the city. A special 
batch are the choices of the advertisements which 
were found in the twin newspaper “DEMON” and 
“SATANAS” which were published by the later mayor 
of Ioannina Grigorios Sakkas. These newspapers 
were satiric with allot of “teaser” spirit and humour, 
and they show how close the people of the city were 
during that time. We picked out from the sheets 
that survived in a batch because many of the 
advertisements also have verse. 

Another special batch comprise listings, not 
advertisements, for an interesting movement in the 
pre-war Ioannina, of the union founded for the air 
force. Of course, indirectly, this move is connected 
with the commercial activity of the city since it 
is related with the air transportation of Ioannina 
which, after Thessaloniki, was the first regional city 
to acquire air transportation with Athens. This was 
another indirect movement to face the, even today, 
problem under discussion of Epirus to come out of 
the isolation. 

Today, with the expanse and the inflation which is 
observed in communications and the bombing, which 
the citizen and the consumer receive, with this 
recording of the advertisements in the local press, 
we have a picture of the city movements and of the 
struggle of the tradesmen and the professionals to 
make their presence felt in the business scene of the 
region. The issue presents special interest through 

the fact that Epirus comes out from a long 
domination and bondage, as well as, in the 
latest phase of the latter Turkish domination, 
the Ottoman State made great effort to 
modernize, and the advertisement in the local 
press was almost unknown. And there were 
many newspapers that the Administration 
took care of their circulation even printed in a 
printing office in Ioannina. 

We could also say in a more general retrospective 
approach of the informal advertisement, that 
this brought another tradition from the past, 
locally. The attempt to attract clients and to 
project the products and merchandise, which is 
what it is all about in trade, in consumption of 
goods and offer of services, was left to the Criers 
and in the vivid and noisy market movements. 
The Criers, were of course public preachers 
which were there to inform the citizens about 
the decisions of the local authority. The word 
Crier (Telalis), which in an interpretation, is 
“Tele-lalon”, which is the person who shouts so 
as to be heard far, was also the right person 
to advertise in the market and some item or 
product which arrived “fresh” in the market, 
or was in season, or firstly imported. Now, 
the expressions: “come now – come now” (gia 
peraste – gia peraste), “fresh thing” (fresco 
pragma) etc., which are heard even today in 
know festivals-bazaars, bear something from 
the early advertisement in the regional city 
and market. 

φωτογραφία Γεωργίου Πανταζίδη
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φωτογραφία Βασιλείου Κουτσαβέλη

Με μιά τέτοια γενική θεώρηση της ζωής της πό-
λης στην μεταπελευθερωτική περίοδο, είναι 
ενδιαφέρουσα η διαχρονική προσπάθεια των 

εμπόρων και επαγγελματιών της πόλης να δώσουν στη 
αγορά μία εκσυγχρονιστική ώθηση γρήγορης εξέλιξης και 
ανάπτυξης της αγοράς και της εισαγωγής νέων ειδών και 
δραστηριοτήτων στην πόλη και της προβολής τους.

Μια περιγραφή της αγοράς των Ιωαννίνων στις αρχές 
του 20ου αιώνα, όπως την είδε ένας νεαρός από το Πω-
γώνι, έχουμε καταγράψει στο βιβλίο μας «ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΗ» (ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 
που επισκέφθηκε τα Γιάννενα το 1903, μερικά αποσπά-
σματα των οποίων παραθέτουμε για να συνδεθεί με την 
περίοδο που ιστορούμε. Έγραψε ο Μάνθος Μάρης (το 
μεταφέρουμε με τη γραφή του) σε ένα τετράδιο τις ενθυ-
μήσεις αυτές σε κάποια προχωρημένη ηλικία:
«Γεννήθηκα στο χωριό Ρομπάτες (σήμερα Μερόπη) Πω-
γωνίου το 1886. Είδα πρώτη φορά τα Γιάννενα στις 30 
Μαϊου 1903. Εκίνησα από το χωριό την τρίτην πρωϊνήν 
ώραν μαζί με έναν εξάδελφό μου, εκείνος να ψωνίσει 
για το μπακάλικο, εγώ θα παρέμενα στα Γιάννενα να 
δουλέψω [...]. Από τες Ρομπάτες μέχρι τα Γιάννενα, βα-
δίζαμε δέκα έξη ώρες πεζοπορία. Έπρεπε όπως δήποτε 
να φθάσουμε την ίδια ημέρα, να οικονομήσουμε καιρόν 
και να μη ταλαιπορούμαστε στα χάνια του δρόμου, γιατί 
μέσα στα Γιάννενα ευρήσκαμε καλλίτερη άνεση και πε-
ριποίηση [...]. Οι χαντζήδες με τους μούτσους υποδέχο-
νται γελαστοί τους επιβάτες τους δίνουν το κλειδί του 
δωματίου εις το επάνω πάτωμα που θα διανυκτερεύσουν 
και θα συγκεντρώσουν τα ψώνια τους [...]. Μέσα εις 
το χάνι υπήρχε και μαγειρίον, δεν ήτο υποχρεωτικόν. 
Έτρωγε όποιος ήθελε έξω διότι τα έξω εστιατόρια ήσαν 
οπωσδήποτε πιο συστηματικά υπό έποψιν καθαριότητος 
και περιποιήσεως. Εντύπωσιν μου έκαναν οι σερβιτόροι 

οι οποίοι συνηθέστατα ήταν από τα γύρω χωργιά, με τα 
μαύρα μάλλινα ρούχα, κιλώτες και περικνημίδες μάλλινες 
μαύρες, γιαυτό τους έλεγαν μαυρογόνατους, φορούσαν 
αντίθετα κάτασπρη και καθαρή ποδιά, ήταν πολύ περι-
ποιητικοί, πρόθυμοι και ευτράπελοι και φορούσαν τσα-
ρούχια με μύτες. Οι αχουρτζήδες ήταν πολύ ευσυνείδητοι 
δια την περιποίηση των ζώων [...]. Την τρίτην πρωϊνήν 
ώραν όλα σχεδόν τα χάνια ευρίσκοντο σε συναγερμό. 
Τους ξυπνούσαν οι σαλεπητζήδες με τες φωνές «σαλέ-
πη-σαλέπη βράζει, μουστερή φωνάζει, σαλέπ πρεβουλί-
ον μουστερή κερκών», το λέγανε κάποτε και αρβανίτικα 
επειδή συνήθως ήταν γκέγκηδες για να πάρουν είδηση και 
οι αρβανίτες [...]. Θέλησα να μπω μέσα στο κάστρο αλλά 
ήτο ενωρίς, η γέφυρα ήτο σηκωμένη και η πύλη κλειστή. 
Το χαντάκι με το νερό βάθους τριών μέτρων και πλάτους 
περίπου οχτώ έζωνε το κάστρο από το μέρος της ξηράς 
έφθανε περίπου μέχρι το πεζοδρόμιο των σπητιών που 
ευρίσκοντο μπροστά στο κάστρο. Εγυρίσαμε στο χάνι να 
κολατσίσωμε, να πάμε και στο μπαρμπέρη να κόψουμε 
τα μαλλιά. Μόλις αποφάγαμε μπαίνει φουριώζος ο πλα-
νώδιος μπαρμπέρης με τα απαραίτητα εργαλεία του, μας 
καθίζη στο σκαμνί και στο άψε σβύσε μας μπαρμπέρισε.

Άνοιξε πλέον η αγορά. Τραβήχτηκαν τα κεπέγγια και 
αποκαλύφτηκαν οι προθήκες η κάθε μια με τα είδη της, 
τί όμορφα ασημικά, τί σπάνια χρυσαφικά, τί εργόχειρα 
λαϊκής τέχνης. Εις τα ενδότερα κάθε καταστήματος η 
εργασία ήτο συνεχής, ολίγα μαγαζιά έμεναν με τα χέ-
ρια σταυρομένα περιμένοντας πελάτες όπως οι έμποροι 
μανιφατούρας, οι μικροπωληταί, οι χτάριδες μπομαρ-
σιέριδες και άλλοι. Ακμάζοντα επαγγέλματα ήταν των 
σιδηρουργών οι οποίοι έκαναν και τον αλμπάνη πετα-
λωτήν, οι στατηράδες αυτοί που έκαναν ζύγια, παλά-
ντζες, μπρούτζινα είδη, μανάλια, πολυέλεους, κύπρους, 
καμπάνες, επιδιορθοτές καφεμύλων, οι μπακιρτζήδες δια 
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η πύλη του Κάστρου με την γέφυρα., φωτογραφία 1900

μαγειρικά και οικοκυρικά σκεύη, οι σαμαράδες, οι 
τσαρουχάδες με διάφορους τύπους τσαρούχια, οι 
φραγγοράφτες, οι κοντουράδες με διάφορα είδη 
παπούτσια, οι μαχαιράδες, οι μαραγκοί για διά-
φορα έπιπλα, καρεκλάδες αποκλειστικά καναπέ-
δες και πολυθρόνες και κουδουνάδες, άλλοι έκα-
ναν μαντήλια διάφορα για κάθε επαρχία, άσπρα 
κεντιστά, κόκκινα μαύρα και κίτρινα εις όλας τας 
αποχρώσεις, ποδιές διαφόρων σχεδίων, καθρεφτά-
κια, σουγιαδάκια, φλογέρες, μπιρμπιλοτσαμπού-
νες. Οι έμποροι πρόθυμοι και πολλές φορές φορ-
τικοί, μερικοί δεν εδίσταζαν να πιάσουν από το 
χέρι τον περαστικό και να τον παρακαλούν να 
τους κάνει σεφτέ. Όταν ήθελες κάτι να ψωνίσεις 
έπρεπε να έχεις τόσην υπομονήν γιατί άρχιζαν τα 
παζαρέματα και οι ατέλειωτοι όρκοι και λεκτική 
δεινότης, δια κάθε είδος ζητούσαν αρχικά το τε-
τραπλούν της αξίας δια να καταλήξουν κάπου 
[...]. Εις την πλατείαν νοτίως των στρατώνων εγί-
νετο το Ατ παζάρ, δηλαδή αγοροπωλησία ζώων. 
Έβλεπες διαφόρους τσιαμπάζηδες και προπαντός 
τουρκόγυφτους να κάνουν διάφορες επιδείξεις 
για να παγιδέψουν  τους αγοραστές [...]. Από την 
ενδεκάτην ώραν, δηλαδή μίαν ώραν προτού βα-
σιλέψει ο ήλιος, κλείνανε όλα τα εμπορικά. Εκεί 
που ολημερίς εβούηζε η ζωή δεν έβλεπες τίποτε 
πλέον παρά κατάκλειστες πόρτες και κεπέγγια. Τα 
τσαρουχάτικα, τα κοντουράτικα, ραφτάτικα και 
μερικά άλλα επαγγέλματα, μαγειρία, χάνια, καφε-
νεία έμεναν ανοιχτά δύο ώρες περιπλέον. Για να 
κυκλοφορήση κανείς την νύχτα έπρεπε να κρατεί 
φανάρι αναμένο, έτσι απόφευγε τις παρατηρήσεις 
των νυχτοφυλάκων. Κέντρα διασκεδάσεως ήταν 
ελάχιστα κάτι πριμαντόνες, τσεγγίστρες και χο-
ρεύτριες για το λαουτζίκο, για τους εχούμενους 

κέντρα πολυτελείας ήτο ο Κουραμπάς και οι Αμπελόκη-
ποι, στη συνάντηση μερικά περίπτερα με αραβικά σχέδια 
και χρωματιστά γυαλιά, καθώς και στη Ντραμπάτοβα και 
στο νησί. Εις τα πεζοδρόμια ήταν σε παράταξη οι τενε-
κέδες του πετρελαίου γεμάτοι νερό. Κάθε κατάστημα θα 
είχε δύο τενεκέδες κοντά στην είσοδο, αριθμημένοι, εν 
περιπτώσει πυρκαϊάς έτρεχαν όλοι με το σύνθημα «γιαν-
γγίν, βαρ γιανγγίν βαρ».Αι εκκλησίαι δεν είχαν καμπάνες, 
ήταν απηγορευμένες από το Οθ. Κράτος. Κάθε Κυριακή 
και επίσημη γιορτή, το πρωϊ την ορισμένη ώρα του Όρ-
θρου, περνούσε στην ενορία ο κράχτης της Εκκλησίας και 
με ένα ξύλινο σφυρί κτυπούσε τρεις φορές την θύραν 
των ενοριτών και έπειτα χτυπούσαν το σήμαντρο της 
Εκκλησίας εις ορισμένας στιγμάς της ακολουθίας, όπως 
γίνεται σήμερα με τες καμπάνες. Εκκλησιάζοντο γενικά, 
δεν έβλεπες κανένα εις τα καφενεία». 

Αν και δεν διαφημίζονται στον τοπικό τύπο όλες οι δρα-
στηριότητες που αναπτύσσονται στην τοπική κοινωνία, 
εν τούτοις οι καταγραμμένες διαφημίσεις αποτελούν ένα 
καλό δείγμα και υλικό για την εκτίμηση της συνεχούς 
προσπάθειας των εμπόρων και των επαγγελαμτιών της 
αγοράς να προσφέρει το καλύτερο και πιό σύγχρονο.

Από αυτή την άποψη η εμπορική και επαγγελματική 
ιστορία της πόλης έχει πολλά να βρεί για ό,τι καινούρ-
γιο ερχόταν στην πόλη αλλά, από μιά άλλη πλευρά, και 
ποιές δραστηριότητες χάθηκαν στην πορεία του χρόνου 
και δεν άντεξαν στον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ένα 
παράδειγμα, αποτελούν οι καταχωρήσεις των ανθουσών 
τότε επιχειρήσεων καπνού, με τα δημιουργηθέντα κα-
πνεργοστάσια που χάθηκαν.

Οι παράλληλες ιστορίες που καταγράφονται πλουτίζουν 
αυτή την εικόνα της πόλης και δίνουν ερέθισμα για την 

μελέτη μιας άλλης διαδρομής της, όπως την κατέγραψαν 
η φαντασία και η εγκυρότητα των ανθρώπων του Τύ-
που της πόλης, ο οποίος αυτή την περίοδο εμφανίζεται 
αρκετά δυναμικός και αποτελεί και αυτός μια επιχειρη-
ματική δράση της πόλης. Μια καταγραφή της εικόνας 
του Τύπου την περίοδο αυτή με τους λογότυπους των 
εφημερίδων που κυκλοφορούσαν, και όσων βρέθηκαν, 
καθώς και των αναγγελιών - προβολών - εκδόσεων νέων, 
προστίθεται σε μια ιδιαίτερη δέσμη, γιατί αποτελούν και 
αυτές μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική αλλά και πολι-
τιστική δραστηριότητα της μεταπελευθερωτικής πορείας 
της πόλης.  

Οι διαφημίσεις, που καλύπτουν από μικρά και καθημε-
ρινά μαγαζιά, μέχρι εργοστάσια και εισαγωγικές επιχειρή-
σεις, αλλά και η επαγγελματική δραστηριότητα πολλών 
επιστημόνων και ειδικών τεχνητών, δίνουν την εικόνα 
της εξέλιξης της πόλης, της αγοράς και γενικά του «επι-
χειρείν».

Στην καταγραφή αυτή εντάχθηκαν στοιχεία από δύο 
εμπορικούς οδηγούς της πόλης που βρέθηκαν και ορι-
οθετούν την περίοδο αυτή. Ο πρώτος επαγγελματικός 
οδηγός αντλήθηκε από δημοσιεύματα της έκδοσης του 
περιοδικού της «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (τεύχη 111 
και 112 του 1985), και σύμφωνα με τα προλεγόμενα του 
Αχιλλέα Μαμόπουλου, προέρχεται από τη γαλλική έκδο-
ση με τον τίτλο ANNUAIRE ORIENTAL του 1909. Σ΄αυ-
τό το ALMANACH SYNOPTIQUE φαίνεται η διοικητική 
διάρθρωση και η οικονομική ζωή των PRIVINCES DE  
L’ EMPIRE OTTOMAN.
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From this point of view, the commercial and 
professional history of the city has a lot to 
find for whatever new came into town, but, 

from another point of view, also which activities 
were lost in the course of time and could not bear 
to competition and evolution. One example are the 
registrations of the blooming then tobacco businesses, 
with the created tobacco factories which were lost. 

The parallel stories that are recorded enrich this 
image of the city and give incentive for a study of 
another route, as was recorded by the fantasy and 
validity of the people of the Press of the city, which at 
this time appears quite dynamic and comprises itself 
a business activity of the city. A recording of the 
image of the Press during this period with the logos 
of the newspapers which circulated, and of those 
that were found, as well as of the announcements – 
projections – news editions, it is added in a special 
batch, because they too, comprise an interesting 
business but also, cultural activity, of the post-
liberation course of the city. 

The advertisement which cover from small and daily 
stores up to factories and importing companies, but 
also the professional activity of many scientists and 
special craftsmen, give the image of evolution of the 
city, of the market and of the “business” in general. 

During this recording elements from two commercial 
guides of the city were integrated which mark 
this period. The first professional guide was drawn 
from publications of the edition of the magazine 
of the “EPIROTIKI ETAIRIA” (issues 111 and 112 of 
1985), and according to the foreword of Achilleas 

Mamopoulos, it comes from the French edition with 
the title ANNUAIRE ORIENTAL of 1909). In this 
ALMANACH SYNOPTIQUE we see the structure of the 
administration and financial life of the PRIVINCES 
DE L’ EMPIRE OTTOMAN. 

The elements mentioned concern only Ioannina, 
where honorary representative of the Publisher of 
this yearbook was Ioannis Lappas, dragoman of the 
French Consulate. Omitting the general, we confine 
to the in Ioannina as are recorded in the issues of 
the EPIROTIKI ETAIRIA and in the CATALOGUE OF 
PROFESSIONALS TRADESMEN, CRAFTSMEN of the 
city of IOANNINA. 

Similar data about Ioannina, were found in a GUIDE 
& ALBUM OF THESALY EPIRUS 1939-1940 which was 
published in Volos. And from this edition we singled 
out the data of the professional and commercial 
businesses of the city. Interesting in this edition 
are the information and the data of the professional 
organizations, as well as a series of commercial and 
professional advertisements, that mark the up to 
1940 pre-war business period of Ioannina. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν μόνο στα Γιάννε-
να, όπου επίτιμος αντιπρόσωπος του Εκδότη της επετη-
ρίδας αυτής και συντάκτης των στοιχείων της περιοχής 
ήταν ο Ιωάννης Λάππας, δραγουμάνος του Γαλλικού 
Προξενείου. Παραλείποντας τα γενικά περιοριζόμαστε 
στα των Ιωαννίνων όπως καταγράφονται στα τεύχη της 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ της πόλης των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Παρόμοια στοιχεία για τα Γιάννενα, βρέθηκαν σε  ΟΔΗ-
ΓΟ & ΛΕΥΚΩΜΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1939-1940 που 
εκδόθηκε στο Βόλο. Και από αυτή την έκδοση ξεχωρί-
σαμε τα στοιχεία των επαγγελματικών και εμπορικών 
επιχειρήσεων της πόλης. Ενδιαφέρουσες είναι στην έκ-
δοση αυτή οι πληροφορίες και τα στοιχεία των επαγγελ-
ματικών οργανώσεων, καθώς και μια σειρά εμπορικών 
και επαγγελματικών διαφημίσεων που οριοθετούν την 
μέχρι το 1940 προπολεμική επιχειρηματική περίοδο των 
Ιωαννίνων.     

το αλογοπάζαρο (Ατ Παζάρ) επί τουρκοκρατίας, με την απελευθέρωση μετατρέπεται 
σε Γυμναστήριο Στρατού και Δήμου. φωτογραφία Γεωργίου Πανταζίδη
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η λίμνη παγωμένη 
φωτογραφία Γεωργίου Πανταζίδη
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φωτογραφία  Γεωργίου Πανταζίδη
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Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

φωτογραφία Γεωργίου Πανταζίδη

Σε αυτό το εισαγωγικό σημείωμα να προ-
σθέσουμε ότι στην τεχνική και μεθό-
δευση καταχωρήσεως των διαφημίσεων 

που επιλέχθηκαν ακολουθείται μια χρονολο-
γική εξελικτική ακολουθία, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι όμοιες διαφημίσεις δεν βρέθηκαν 
σε άλλες εφημερίδες και στα επόμενα χρόνια 
αφού η δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων 
ήταν και είναι συνεχής και με πολύχρονη πα-
ρουσία στην αγορά.

Οι διαφημίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή 
την έκδοση δίνουν μια εικόνα του επιχειρη-
ματικού τοπίου στα Γιάννενα και την εξέλιξη 
της αγοράς αλλά και της κοινωνίας της πό-
λης, η οποία φαίνεται ιδιαίτερα στην σύγκρι-
ση  των καταλόγων των επιχειρήσεων των δύο  
περιόδων 1909 και 1940. Μια αναπόφευκτη 
σύγκριση θα γίνει από κάποιους και σήμερα 
για την αλλαγή του επιχειρηματικού τοπίου 
της πόλης 70 χρόνια μετά την καταγραφή 
των επιχειρήσεων στον οδηγό του 1939-1940.     

Ενοποιώντας μερικές διαφημίσεις με επίκαι-
ρες ειδήσεις και πληροφορίες για σημαντικά 
θέματα της περιοχής, τα οποία ενδιέφεραν και 
τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, σχη-
ματίστηκαν κάποιες ενότητες πληροφοριών με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοπικό που αντανακλά 
και στη δράση του επιχειρηματικού χώρου. 

Οι ενότητες που σχηματίστηκαν είναι: ο ηπει-
ρωτικός σιδηρόδρομος, το πέρασμα της κατά-
ρας, οι ιστορίες...του αέρα και ο τύπος.

In this introductory note we should 
add that the technique and approach 
of the entry of the advertisements, 

which were chosen, follows a chronological 
evolutionary sequence, without this 
meaning that similar advertisements were 
not found in other newspapers and in the 
following years since the activity of many 
enterprises was and is, a constant and long 
presence in the market. 

The advertisements which are included in 
this edition, give a picture of the business 
scene in Giannena and the evolution of 
the market, but also of the society of the 
city, which is seen particularly in the 
comparison of the business catalogues of 
both periods 1909 and 1940. An inevitable 
comparison will be made by some today, 
for the change of the business scene of the 
city, 70 years after the recording of the 
businesses in the 1939-1940 guide. 

Integrating some advertisements with 
timely news and information for important 
issues of the region, which were of interest 
to the business world of the region, some 
information chapters were formed with 
special local interest which reflects the 
activity of the business area. 

The chapters that were formed are: the 
railway of epiros, the crossing of “Katara”, 
the stories of… thin air and the press. 

φωτογραφία Βασ. Κουτσαβέλη
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Ο Ηπειρωτικός Σιδηρόδρομος: 
ένα απραγματοποίητο όνειρο

Railroad in Epirus: 
an unfulfilled dream

φωτογραφία Baσιλείου Κουτσαβέλη
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Το όνειρο για σιδηρόδρομο στην Ήπειρο είναι πολύ παλιό. Είναι ένα θέμα που συχνά επανέρχεται στην επικαιρότη-
τα, αλλά ακόμη δεν φαίνεται ότι θα γίνει πραγματικότητα. Αποτέλεσε μάλιστα ένα αντικείμενο που απασχόλησε 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Ηπείρου και ειδικά των Ιωαννίνων. Μια αναδρομή στο χρόνο κρίθηκε χρήσιμο να 

ενταχθεί σε αυτή την έκδοση  που αφορά στη δράση των επιχειρηματιών των Ιωαννίνων αφού και σήμερα δεν έπαυσε να 
απασχολεί τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα. Για πρώτη φορά γίνεται συζήτηση για σιδηρόδρομο στα Γιάννενα το 1871. 
Στην εφημ. του Βιλαετίου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» και στο φύλλο 131/22 - Δεκέμβριος 1871 υπάρχει σχετική πληροφορία για τοπικό 
σιδηρόδρομο μεταξύ Ιωαννίνων και του τότε επινείου που ήταν το λιμάνι της Σαλαώρας (Άρτα), για την εξυπηρέτηση της 
μεταφοράς εμπορευμάτων και αγαθών που έφθαναν στη Σαλαώρα αλλά και από Ιωαννίνων προς εξαγωγή. Σε χρόνο ρεκόρ 
συστήθηκε μια εταιρεία ιδιωτική με την πρωτοβουλία της Διοίκησης και με τη συμμετοχή κεφαλαιούχων-εμπόρων των 
Ιωαννίνων. Παρατίθεται το σχετικό δημοσίευμα που έχει το δικό του ενδιαφέρον.

The dream for a railroad in Epirus is very old. It is an issue which often returns back in the news, but does 
not appear to be realized. It comprised an object of concern of the business world of Epirus and especially 
of Ioannina. It deemed useful to integrate a flashback in time in this edition, which concerns the activity 

of the businessmen of Ioannina, since even today, it still concerns their representative bodies. The first time a 
discussion about the railroad in Ioannina takes place in 1871. In the newspaper of Vilaeti “IOANNINA” and in the 
issue 131/22 – December 1871 there is the relevant information about a local railroad between Ioannina and the, 
then seaport, which was the port of Salaora (Arta), for the transport service of merchandise and goods that arrived 
in Salaora, but also from Ioannina, for export. In record time a private company was set up with the initiative 
of the Administration and with the participation of financiers-businessmen of Ioannina. The relevant publication 
which has its own interest is set forth. 

Ο Ηπειρωτικός Σιδηρόδρομος: Ένα απραγματοποίητο όνειρο

Railroad in Epirus: an unfulfilled dream

Η προσπάθεια αυτή του τότε Διοικητή του Βιλαε-
τίου δεν τελεσφόρησε διότι ο Ραούφ Πασάς με-
τατέθηκε στην Υψηλή Πύλη όπου του ανατέθη-

καν άλλα καθήκοντα στην Κεντρική Διοίκηση. Γεγονός 
είναι ότι συγκροτήθηκε η Εταιρεία του ατμόδρομου, και 
διετέθηκαν όλες οι μετοχές της εταιρίας σε μετόχους και 
ασφαλώς μεταξύ αυτών ήταν και Έλληνες έμποροι, επι-
χειρηματίες και κεφαλαιούχοι. Μία αδιευκρίνιστη άποψη 
είναι ότι η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε από τους πολυ-
πληθείς αγωγιάτες που έκαναν όλο το μεταφορικό έργο 
από τα λιμάνια προς τα Ιωάννινα και αντιστρόφως.

Η ιδέα και το όνειρο του σιδηρόδρομου στην Ήπειρο δεν 
χάθηκε. Έτσι στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ», που εκδίδο-
νταν στην Αθήνα στο φύλλο 48 /13-8-1893, διαβάζουμε 
την εξής είδηση: 
«Εις ομάδα κεφαλαιούχων εδόθη προνόμιον όπως κατα-
σκευάσωσιν ατμήλατον τροχιόδρομον από Ιωάννινα εις 
Λούρον. Τούτο ελέχθη και εγράφη τοσάκις ώστε δεν τολ-
μώμεν να το πιστεύσωμε και πάλιν»

Στην ίδια εφημ. και σε φύλλο της 25ης Δεκεμβρίου 1909 
γράφεται:
 « Ο σιδηρόδρομος  Ιωαννίνων.
Μετ΄ευχαριστήσεως ανέγνωμεν εις τον συνάδελφον «Τα-
χυδρόμον» την είδησιν καθ΄ ήν η κυβέρνησις απεφάσισε 
να αποστείλη μηχανικούς δια την διαχάραξιν του σχεδίου 
της σιδηροδρομικής γραμμής Μοναστηρίου - Αυλώνος - 
Ιωαννίνων»
Στο χρονικό διάστημα μετά το 1880 δεν υπάρχουν φύλ-
λα της εφημ.ς «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» παρά μόνο μερικά φύλλα. 
Ασφαλώς αυτό το διάστημα θα υπήρχαν και νεώτερες 
ειδήσεις για τον Ηπειρωτικό σιδηρόδρομο. Σε ένα από 
τα λίγα φύλλα της εφημ.ς «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» που υπάρχουν  
της 11ης Αυγούστου 1911 αναφέρονται και τα εξής: 

«Η Κυβέρνησις εν τελευταία φορά υπέγραψε και το συμ-
βολαιον το αφορών τους σιδηροδρόμους της τε Βορείου 
και Νοτίου Αλβανίας. Ο σιδηρόδρομος ούτος θα δώση 
ζωήν εις την Νομαρχίαν».

Μια σχετική είδηση υπάρχει και στην εφημ. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 
που εκδίδονταν στα Γιάννενα σε φύλλο με ημερομηνία  
10 Ιουλίου 1911 όπου αναφέρονται και τα εξής:

ΟΔΟΠΟΙΪΑ
(ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΚ ΤΗΣ  ΝΟΜ. ΕΦΗΜ.)

«Μεγάλη χαροποιά είδησις δι άπασαν την Αλβανίαν και 
ιδίως δια την Νομαρχίαν Ιωαννίνων. Το Υπουργείον των 
Εσωτερικών δι απαντητικού τηλεγραφήματος υπό ημε-
ρομηνίαν 5 Ιουλίου 1327 ανακοίνωσεν ότι χθες εν τω 
υπουργικώ συμβουλιω  απεφασίσθη να συμπεριληφθη 
μεταξύ των δημοσίων(γενικών) οδών και αι οδοί Πριστρέ-
νης, Σκόντρας, Ιωαννίνων και Ρεσαδιέ (Ηγουμενίτσης)
και εξητάσθησαν συν τω σιδηροδρόμω της Βορ. Αλβανίας 
τα συμβόλαια του προϋπολογισμού και των γραμμών 
Αχρίδος, Σταρόβας, Κορυτσάς, Κολωνίας, Λεσκοβικίου, 
Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσης, άτινα (συμβόλαια συνε-
τάχθησαν μεταξύ υπουργείου των δημοσίων έργων και 
της εταιρίας ήτις εδάνεισεν εις την κυβέρνησιν 25 εκα-
τομμύρια λίρας δια την κατασκευήν των σιδηροδρόμων 
Ανατολής και Ρούμελης. Πασίγνωστον ότι το κυριώτερον 
ούτινος έχει ανάγκην η Νομαρχία Ιωαννίνων και η Νότι-
ος Αλβανία είνε οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι».
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εφημ. “‘Ηπειρος ”, φ. 107_17. 7. 1911

Η εφημ. «ΗΠΕΙΡΟΣ» των Ιωαννίνων την επόμενη εβδομάδα σε φύλλο της 17 
Ιουλίου 1911 δημοσιεύει την ακόλουθη είδηση για την υπογραφή σύμβασης για 
τις σιδηροδρομικές γραμμές.
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εφημ. “Ελευθερία ”, φ. 212_14. 12. 1925

Λόγω των πολέμων και των άλλων γεγονότων  δεν 
υπάρχουν νεώτερες ειδήσεις, ή τουλάχιστον δεν βρέ-
θηκαν. Το 1925 όμως στα γραφεία του Εμπορικού 

Συλλόγου Ιωαννίνων γίνεται σύσκεψη των Σωματείων της 
πόλης υπό την προεδρία του προέδρου κ. Βρέλλη  και απο-
φασίζεται «όπως συγκληθή συλλαλητήριο» για τον ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όπως φαίνεται από το παρακάτω 
δημοσίευμα της εφημ.ς «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της 14ης Δεκεμβρίου 
1925.

Τα δημοσιεύματα που ακολουθούν δίνουν την ένταση που 
επικράτησε αλλά και πόσο κοντά ήταν η πραγματοποίηση 
του ονείρου της σιδηροδρομικής σύνδεσης των Ιωαννίνων. 
Πρωταγωνιστές των γεγονότων οι έμποροι και επιχειρημα-
τίες των Ιωαννίνων. Aκολουθούν μερικά πολύ παλιά δημο-
σιεύματα.

KEΦΑΛΑΙΟ 2 o ηπειρωτικός σιδηρόδρομοςΕπιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

Η πρώτη μεταπελευθερωτική είδηση για σιδηροδρόμους και τη  «ΓΡΑΜΜΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» δημοσιεύεται στην εφημ. «ΗΠΕΙΡΟΣ» στις 11-11-1913 και 
έχει ως εξής:

εφημ. “‘Ηπειρος ”, φ. 258_11. 11. 1913



74 75

KEΦΑΛΑΙΟ 2 o ηπειρωτικός σιδηρόδρομος

εφημ. “Ελευθερία “, 17/12/1928

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα
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KEΦΑΛΑΙΟ 2 o ηπειρωτικός σιδηρόδρομος

εφημ. “Ελευθερία “,φύλλο 215_24/12/1925

εφημ. “Ελευθερία “
,φύλλο 213_17/12/1925

Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννενα

εφημ. “Ελευθερία “
,φύλλο 213_17/12/1925


