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… Ἀναμφιρήστως ὁ 17ος αἰώνας ε

ἔννοια της «φιλανθρωπίας» νοηματοδοτε

γιὰ τὸν πάσχοντα «πλησίον», ἀλλὰ καὶ

θεσμούς της, μὲ πρώτιστη ἐπιδίωξη τὴ

σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις μὲ ὑποτροφίες, ο

τὸν πλέον εὔδηλο τρόπο ἡ κοινωνικὴ ἀ

Σχολείων, χρηματοδότηση διδασκόντων, χορήγηση 

συμβολικὴ παρουσία τῶν Ἐλεοθετῶν στ

Στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἐκδήλωσής της 

φυσικῆς φορᾶς των πραγμάτων καὶ τῆ

Γκιόνμας ὅσο καὶ ὁ Πάνος Ἱερομνήμων κα

θεμελίωση καὶ τὴ λειτουργία τῶν Σχολῶ

ποὺ ἀνέδειξαν τὰ «κλεινὰ Ἰωάννινα» σ
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ώνας εἶναι ἡ περίοδος κατὰ τὴν ὁποία ἐντὸς τῆς Ήπειρωτικ

» νοηματοδοτεῖται ὄχι μόνον μὲ τὴν παραδοσιακὴ βιβλικ

ὶ μὲ τὴν οὐμανιστικὴ ἀντίληψη τῆς μέριμνας γι

ὴν ἵδρυση Σχολείων, στὰ ὁποῖα νὰ ἔχουν τὴ

ποτροφίες, οἱ «πτωχοί». Στὴν συζυγία «Εὐεργέτες –

ἀξιοποίηση τοῦ πλούτου (ἵδρυση καὶ οἰκονομικ

Σχολείων, χρηματοδότηση διδασκόντων, χορήγηση ὑποτροφιῶν, ἐκδόσεις βιβλίων) κα

ν στὸ πεδίο τῆς συλλογικῆς μνήμης. 

κδήλωσής της ἡ Ἠπειρωτικὴ Εὐποιΐα καταγράφεται ὡ

ῆς εἰωθυίας ἀκηδίας, καὶ τόσο ὁ Ἐπιφάνιος 

ερομνήμων καὶ ὁ Νικόλαος Καραγιάννης συνέβαλαν μ

ῶν  

» σὲ ἕνα πνευματικὸ κέντρο μὲ ἔντονη καὶ πολυειδ
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ς Ήπειρωτικῆς διασπορᾶς ἡ 

βιβλικὴ σημασία τῆς φροντίδας 

ς μέριμνας γιὰ τὴν Κοινότητα καὶ τοὺς 

ὴ δυνατότητα νὰ «φοιτοῦν», 

– Παιδεία» κατοπτρίζεται μὲ 

κονομικὴ συντήρηση φερώνυμων 

κδόσεις βιβλίων) καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἡ 

ὡς βούληση ὑπέρβασης τῆς 

πιφάνιος Ἡγούμενος καὶ ὁ Μάνος 

Νικόλαος Καραγιάννης συνέβαλαν μὲ τὶς δωρεές τους στὴ 

πολυειδὴ ἀκτινοβολία… (Κ.Π.)  



                                                                
 
 
 
 
 
Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι 31.12.2021 
Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή». 
Σούτσου 26  Τηλέφωνο:2651036517Email: idrymagani@gmail.com 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ έως 14.00μμ   
Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 6.00 μμ έως 9.00 μμ         
 

           Οδηγίες υγιεινής για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος      

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας δημόσιας υγείας, η διοίκηση 
του Ιδρύματος σας ενημερώνει: 

- Κατά την είσοδο στο Ίδρυμα στους επισκέπτες γίνεται θερμομέτρηση. 

-Οι χώροι του Ιδρύματος αερίζονται με φυσικό αερισμό μέσω ανοιγμάτων.  

-Συνιστάται οι επισκέπτες  να  χρησιμοποιούν  αντισηπτικό και μάσκες , που υπάρχουν σε όλους 
τους χώρους του Ιδρύματος. Η χρήση της μάσκας εντός των χώρων του Ιδρύματος είναι 
υποχρεωτική. Η μάσκα χορηγείται δωρεάν από το Ίδρυμα όπως και γάντια μιας χρήσεως. 

-Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την τήρηση ασφαλών αποστάσεων.  

 

 

 

                                                                                      

 


