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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1869-1878, 1892-1901, 1923-1925)

Ή Ιστορία τής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι συνυφασμένη με την έξέλι- 
ξη των συγκοινωνιών, την κίνηση τοϋ εμπορίου, τη διακίνηση των Ιδεών καί 
είδήσεων καί γενικότερα με τα πνευματικά ρεύματα πού άφοροΰν τον χώρο.

Ή "Ηπειρος είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ την Άδριατική καί τό Ίόνιο καί 
άποτελεΐ τον συνδετικό κρίκο τής έσωτερικής βόρειας Ελλάδας μέ την Ιτα
λική καί τήν γειτονική της ευρωπαϊκή περιοχή. Πριν άναπτυχθεΐ ό σιδηρό
δρομος, τό άτμόπλοιο έδωσε τή μεγάλη ώθηση στις συγκοινωνίες καί τά λι
μάνια ήταν οί κόμβοι γιά τά εμπορεύματα, τούς έπιβάτες καί τήν άλληλο- 
γραφία. Τό Αυστριακό Λόϋδ (Lloyd Austriaco, Lloyd Austro-Ungarico, 
Oesterreichischer Lloyd) άπό τό 1835 άρχισε τήν εκμετάλλευση τών γραμμών 
τής Άδριατικής καί τής Άνατ. Μεσογείου καί υπήρξε ό σχεδόν μοναδικός 
φορέας'. Άπό τό 1896 εμφανίζεται ή ελληνική Τζών Μάκ Δουάλ καί Βαρ- 
βούρ καί άργότερα (1901) ή ιταλική Puglia.

Οί προσεγγίσεις στήν Πρέβεζα άρχίζουν τό 1854 (ή Κέρκυρα λειτουργεί 
ήδη άπό τό 1837), στούς Άγ. Σαράντα άπό τό 1870 τακτικά, στή Σαγιάδα 
τακτικά άπό τό 1880. Προς τά δυο τελευταία λιμάνια γίνονταν ώστόσο έκτα
κτα δρομολόγια άπό τό 1857.

Ή όθωμανική διοίκηση διέθετε χερσαία ταχυδρομική υπηρεσία, πού κύ
ριο έργο της ήταν ή διαβίβαση τών δημόσιων εγγράφων καί δευτερευόντως 
τών ιδιωτικών. Γιά τή διακίνηση συγκροτούνταν καραβάνια καί μισθώνο
νταν ή ενοικιάζονταν οί υπηρεσίες σέ ιδιώτες. Σχετικός πίνακας είναι 
εύγλωττος ώς προς τον χρόνον πού άπαιτούσε κάθε διαδρομή:

1. S. D. Tchilinghirian - W.S.E. Stephen, Austrian Post Offices abroad, Aberlour (Banffshire). 
The Austrian Stamp Club of Great Britain, 1964, δπου είδικά κεφάλαια γιά τήν περιοχή μας.
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Έφημερίς «’Ιωάννινα», φ. 473 (4/1/1879).
’Εξ Ίωαννίνων είς Κόνιτσαν ώραι 12 

» Λιασκοβίκιον » 15
» Φιλιάταις » 18
» Παραμυθία » 12
» Μέτσοβον » 12
» Γρεβαινά » 24
» Βέντζα » 28
» Τρίκκαλα » 24
» “Αρτα » 12
» Άργυρόκαστρον» 18
» Βεράτιον » 36

Έκ Φιλιατών εις Παραμυθίαν » 6
Έκ Μετσόβου εις Γρεβαινά » 12
Έκ Γρεβαινών είς Βέντζα » 4
Έκ Πρεβέζης καί Πάργας εις ’Ιωάννινα 18 
Έκ Μαργαριτίου εις ’Ιωάννινα ώραι 16 
Έκ Ραδοβιζίου είς Άρταν καί ’Ιωάννινα ώραι 16
Έξ Άρτης είς ’Ιωάννινα ώραι 12
Έκ Σαλαόρας είς Ιωάννινα » 16
Έκ Πρεβέζης είς Μαργαρίτιον » 18
Έκ » είς Ά ρταν » 12
Έκ » είς Ροδοβίζιον » 12
Έξ Άρτης εις όροθετικήν γραμμήν » 12

Τά παρακάτω δημοσιευόμενα κείμενα, προερχόμενα άπό τις εφημερίδες 
«’Ιωάννινα», «Φωνή τής ’Ηπείρου» καί «Ήπειρος», όμιλοΰν λιτά γιά τήν τό
τε κατάσταση καί εύγλωττα άποκαλύπτουν τήν καθημερινότητα' δημοσιεύο
νται αυτούσια.

Έφημερίς «’Ιωάννινα», φ. 2 (29/5/1869).

Καίτοι ύπάρχει καταληπτή ή εύκολία καί ή ταχύτης, δ ι’ ής ήθελον διαβι- 
βάζεσθαι διά θαλάσσης οί φάκελλοι τοΰ Αύτοκρατορικοϋ Ταχυδρομείου, μέ
χρι τοΰδε όμως ούδεμία σύμβασις είχε συνομολογηθεΐ μετά τών ξένων άτμο- 
πλοϊκών εταιριών περί τής διά τών άτμοκινήτων αύτών άποστολής τών έν 
λόγω φακέλλων. Καθ’ ά όμως πληροφορούμεθα ήδη, αί Διευθύνσεις τών 
Αύστριακών καί Ρωσσικών άτμοπλοίων παρεδέχθησαν τήν άμισθον διαβί-
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βασιν των φακέλλων τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Ταχυδρομείου, ή δέ Γαλλική 
άτμοπλοϊκή εταιρία των Αύτοκρατορικών Διαπορθμεύσεων είσέτι δεν άπή- 
ντησέ τι περί τοΰ αντικειμένου τούτου, εικάζεται ούχ ήττον δτι καί ή άπά- 
ντησις αυτής θέλει είσθαι σύμφωνος προς τάς των ρηθεισών έταιριών.

"0.31., φ. 3 (5/6/1869).

Ειδοποιείται τό Κοινόν τής πόλεως ταύτης δτι, ληφθείσης ύπ’ δψιν τής 
ανάγκης δπως άφικνώνται εις τον ποθούμενον δρον των αί έπιστολαί των 
εμπόρων καί λοιπών, άπό τοΰδε τό εν Ίωαννίνοις Αύτοκρ. ΤαχυδρομεΙον 
θέλει άποστέλλει καθ’ έκάστην πρωίαν τοΰ Σαββάτου ιδιαίτερον ταχυδρό
μον εις τον λιμένα των Αγίων Σαράντα, κομίζοντα τον ταχυδρομικόν φά- 
κελλον τής Κωνσταντινουπόλεως, ΐν ’ άποσταλή διά των Αύστρ. ατμόπλοι
ων, τών διαπλέοντων την μεταξύ Πρωτευούσης καί τοΰ ρηθέντος λιμένος 
γραμμήν. Επειδή δέ διά τοΰ μέσου τούτου προξενεΐται μεγίστη ευκολία είς 
τήν μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί τών Ίωαννίνων άλληλογραφίαν, δπως 
εντός πέντε ημερών αί έπιστολαί φθάνωσιν άπό τοΰ ενός μέρους είς τό έτε
ρον, δσοι έκ τών εμπόρων καί τών άλλων πολιτών έχουσιν έπιστολάς διά 
Κωνσταντινούπολή δύνανται νά δίδωσιν αύτάς είς τό Αύτοκρ. Ταχυδρο- 
μεΐον μέχρι τής εσπέρας τής Παρασκευής.

"Ο.π., φ. 54 (11/6/1870).

Τό εν Ίωαννίνοις Κ. Β. Αύστροουγγρικόν Ταχυδρομεΐον δηλοποιεί δτι 
τοΰ ταχυδρόμου άφικνομένου άνά πάσαν Πέμπτην ή διανομή τών έπιστολών 
θά άρχηται δύω ώρας μετά τήν άφιξιν καί θέλει έξακολουθεί καθ’ δλην τήν 
ημέραν εκείνην έν τφ Ταχυδρομικώ Καταστήματι* τάς δέ λοιπάς ημέρας 
(εκτός τής Κυριακής), ή διανομή θά γίνηται άπό τήν 4 μέχρι τής 5 ώρας 
τουρκιστί. Αί έπιστολαί, εάν μέν ώσιν έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών θέ- 
λουσι διανέμεσθαι άνευ ούδεμιάς πληρωμής, εάν δέ μή ώσι, θέλει είσπράτ- 
τεσθαι μόνον τό έπ’ αυτών σημειούμενον ταχυδρομικόν τέλος.

"Ο.π., <ρ. 70 (1/10/1870)

Δηλοποίησις. Τό έν Ίωαννίνοις Αύτοκρ. Ταχυδρομεΐον δηλοποιεί δτι ώζ 
γινώσκει τό ενταύθα κοινόν καί ιδίως ή τάξις τών εμπόρων δτι καθ’ έκά
στην εβδομάδα άναχωροΰσιν έντεΰθεν δύο ταχυδρομεία διά τήν Πρωτεύου
σαν, έξ ών τό μέν τής Δευτέρας άνεκαθεν ταξιδεύει διά τής Θεσσαλίας πα- 
ραδεχόμενον γράμματα καί χρηματοδέματα, τό δεύτερον είναι τό τών 'Αγίων
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Τεσσαράκοντα, δπερ πρό τίνος καιροΰ διά τών προσπαθειών τής Σεβ. Γεν. 
Διοικήσεως συνέστη, και τό όποιον άναχωρεϊ έντεΰθεν έκαστον Σάββατον 
τήν πρωίαν ταξιδεΰον διά τής νέας αμαξιτού τής εις τόν λιμένα εκείνον 
άγούσης- έπειδή δέ ό φάκελος τοΰ ταχυδρομείου τούτου άποστέλλεται δι’ 
ενός μόνον ίππέως, όστις εγχειρίζει αυτόν είς τήν Αύτοκρ. Διεύθυνσιν, ήτις 
διά τοΰ είς Κέρκυραν προσεγγίζοντος Αυστριακού άτμοπλοίου τής Τεργέ
στης διαβιβάζει αυτόν είς Κων/πολιν, ιός εκ τούτου τό Αύτοκρ. Ταχυδρο- 
μεΐον δέχεται δ ι’ αύτοϋ μόνον γράμματα. Ή Διεύθυνσις τοΰ Αύτοκρ. Ταχυ
δρομείου επιθυμούσα νά συντελέση είς τό νά εύκολύνη τούς έμπορους ετι 
μάλλον είς τάς άνταποκρίσεις των άπεφάσισε νά συστήση έτέραν ταχυδρο
μικήν γραμμήν διά Βοόλου κατ’ εύθεΐαν είς Κων/πολιν διά τών ταχυδρο
μικών άτμοπλοίων τής Αιγυπτιακής έταιρίας Άζιζιέ- ώς έκ τούτου άντί τής 
Δευτέρας τό διά Θεσσαλίαν Ταχυδρομεΐον θέλει άναχωρεϊ είς τό εξής κάθε 
Τρίτην τό έσπέρας δτε θέλει δέχεσθαι γράμματα καί χρηματοδέματα καί δ,τι 
άλλο.

“Ο.π., φ. 151 (5/1/1872)

Ή  Κεντρική Διεύθυνσις τών Αύτοκρ. Ταχυδρομείων γνωστοποιεί δτι, 
έπειδή συνεπείςι αύτοκρ. Ίραδέ, τό τιμολόγιον μερικών ειδών μετακομιζο- 
μένων διά τών Ταχυδρομείου μετεβλήθη καί έπειδή τό νέον τοΰτο τιμολό- 
γιον έτέθη είς ένέργειαν άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1872, πρός γνώσιν τοΰ κοι- 
νοΰ δημοσιεύεται ώς κατωτέρω:

Τιμολόγιον έπιστολών. Δι’ έκάστην έπιστολήν βάρους δέκα γραμμαρίων 
(δέκα γραμμάρια τοΰ νέου δεκαδικοΰ συστήματος θεωροΰνται ισοδύναμα 3 
δραμίων τής παλαιάς όκκάς) καί δ ι’ άπόστασιν έκατόν ώρών λαμβάνεται τέ
λος Vk γρόσιον, άπό 100-200 ώρών 3 γρόσια' άνω δέ τών 200 ώρών, όση- 
δήποτε καί άν ή ή άπόστασις καί μέχρι τής όροθετικής γραμμής τοΰ όθωμ. 
Κράτους, πληροόνονται 6 γρόσια. Έάν τό βάρος τής έπιστολής ύπερβαίνει 
τά δέκα γραμμάρια έπί πέντε γραμμαρίων προστίθεται τό ήμισυ άρχικόν τέ
λος τής έπιστολής. Έκ τών συστημένων έπιστολών λαμβάνεται διπλοΰν τό 
άρχικόν τέλος.

Τιμολόγιον χρηματοδεμάτων. Έπί χιλίων γροσίων χρυσού, δι’ έκάστην 
ώραν λαμβάνονται 3 παράδες, άργυρών μεδζητιέδων ώσαύτως έπί χιλίων 
γροσίων 6 παράδες καί έκ τών μεταλλικών 12 παράδες.

Τιμολόγιον δειγμάτιυν. Έκ τών πολυτίμων, κατά τό άρχαΐον τιμολόγιον, 
τό τέλος πληρώνεται έπί τής άξίας τοΰ πράγματος. Έκ δέ τών μικρός άξίας 
πραγμάτων, έπειδή τά παλαιά δράμια μετεβλήθησαν είς γραμμάρια τοΰ νέ
ου μετρικού συστήματος, έξ άποστολών πραγμάτων 1-250 γραμμαρίων βά
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ρους δι’ έκάστην ώραν πληρώνονται 2 παράδες, έπί 251-500 γραμμαρίων βά
ρους 4 παράδες, έπί 501-750 γραμμαρίων βάρους 6 παράδες καί έπί 751 - 
ένός χιλιογράμμου βάρους 8 παράδες. Τό ταχυδρομεΐον είνε έλεύθερον νά 
δεχθή η μή τάς άποστολάς έκεΐνας αΐτινες έχουσι βάρος έπέκεινα του 1-2 χι- 
λιογράμμου.

"0.π., φ. 152 (22/5/1872).

’Αξιότιμε κύριε συντάκτα της έφημερίδος «’Ιωάννινα». Παρακαλώ δπως 
εύαρεστηθήτε έν τω ύμετέρψ φύλλφ νά δημοσιεύσητε δτι χάριν προόδου καί 
της έν Σαγιάδμ όθωμανικής ναυτιλίας έχω αποκτήσει πλοία τά όποια είναι 
άρμόδια καί άρκούντως ικανά νά μεταβιβάζωσιν εις Κέρκυραν τά των έμπό- 
ρων έκ τής ’Ηπείρου όρμώμενα έμπορεύματα καθώς καί τά έκ Κερκύρας είς 
Σαγιάδα’ διά δέ τό έπωφελέστερον των έμπορων έκπίπτω τον ναύλον άνά 
25% τουτέστι δι’ έκαστον δέμα έμπορευμάτων μεταβιβαζόμενον διά των 
πλοίων μου έκ Σαγιάδας είς Κέρκυραν νά πληρώνεται ναύλος άντί 20 Ιο- 
νικών όβολών (ώς ή άνέκαθεν συνήθεια ήτο τού ναύλου), μόνον 15, δι’ έκα
στον δέ δέμα έκ Κερκύρας είς Σαγιάδαν άντί 12 νά πληρώνεται ναύλος 9. 
Ή πληρωμή όμως τοιούτου ναύλου θά έννοήται μόνον διά τούς έμπόρους 
έκείνους των όποιων άπαντα τά έμπορεύματα θά μεταβιβάξωνται διά των 
πλοίων μου άπό Σαγιάδος είς Κέρκυραν καί έναλλάξ...

Έν Σαγιάδμ τή 18 Μαΐου 1872. ’Αναγνώστης Π. Σκέντος.

Ο .π., φ. 153 (5/6/1872)

Τό έν Ίωαννίνοις αύτοκρ. Ταχυδρομεΐον γνωστοποιεί δτι, έπειδή τό τα
χυδρομεΐον τής ξηράς έρχεται την αυτήν ημέραν τής ένταύθα άναχωρήσεώς 
του, οί δέ έμποροι καί λοιποί, μή δυνάμενοι ν’ άπαντήσωσιν έγκαίρως, πα- 
ραπονούνται, τό ταχυδρομεΐον δπως παρέξη ευκολίαν είς τό έξής θέλει δέ
χεται χρηματοδέματα καί έπιστολάς έπί συστάσει καί μή τό εσπέρας τής Δευ
τέρας καί την πρωίαν τής Τρίτης μέχρι τής 3ης καί ήμισείας ώρας, άπό δέ 
τής ώρας ταύτης καί μία στιγμή έάν παρέλθη, ούδεμία έπιστολή ή χρηματό
δεμα γίνεται δεκτόν.

"Ο,π., φ. 155 (19/6/1872)

’Επειδή υπάρχει διάταξις τις συνεπείς* τής όποιας έκ των έπιστολών δσαι 
άποστέλλονται άνευ γραμματοσήμων ή έχουσαι γραμματόσημον κατωτέρας 
άξίας, συλλαμβανόμεναι πρέπει νά είσπράττηται παρά τού άποστολέως
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αυτών διπλοΰν ταχυδρομικόν τέλος, κατά τόν κανονισμόν τών Ταχυδρομεί
ων, τό ημισυ τού όποιου θέλει λαμβάνει ό καταμηνύων τόν κομιστήν τών 
τοιούτων επιστολών, τό δ’ έτερον ημισυ θά κρατήται διά τά νενομισμένα 
γραμματόσημα, άτινα θά σχίζωνται, καί επειδή περί τούτου έγένοντο παρα
στάσεις παρά τού έπιθεωρητοΰ τών Ταχυδρομείων, έδόθησαν αί δέουσαι 
όδηγίαι παρά τής Γενικής Διοικήσεως εις τάς υπό τήν δικαιοδοσίαν της ύπα- 
γομένας Διοικήσεις όπως εν περιπτώσει συλλήψεως τοιούτων επιστολών 
είσπράττεται παρά τού άποστολέως αυτών τό νενομισμένον τέλος είς οίου- 
δήποτε τάς χεΐρας καί άν εύρεθώσιν αί τοιούτου είδους έπιστολαί.

"Ο,π., φ. 333 (25/2/1876)

Βεράτιον τή 13 Φεβρουάριου 1876. Γνωστόν δτι ή γενίκευσις τών ταχυ
δρομείων πλεΐστας δσας ώφελείας επιφέρει είς τό κοινόν, ώς διευκολύνου- 
σα καί έξασφαλίζουσα τήν άμοιβαίαν άνταπόκρισιν καί εμπορικός συναλ- 
λαγάς. Ή  πόλις ημών ένεκα τής γεωγραφικής αυτής θέσεως ενεργεί μέγα 
μετά τής Ευρώπης έμπόριον εξαγωγής καί εισαγωγής, δπερ κυρίως γίνεται 
διά τών λιμένων Αύλώνος καί Δυρραχίου, δεκατρείς ώρας άπεχόντων 
αυτής, είς οΰς προσεγγίζουσι καθ’ εβδομάδα τά αυστριακά άτμόπλοια τοΰ 
Λώϋδ. Καίτοι μεταξύ Ίωαννίνων καί Αύλώνος ύπάρχει ταχυδρομική γραμ
μή διερχομένη διά Βερατίου καί Πρεμετής. ήν διατρέχει άπαξ τής έβδομάδος 
τό ταχυδρομεΐον τής ξηρός, δυστυχώς ή πόλις ημών στερείται τακτικής τα
χυδρομικής συγκοινωνίας μετά τής πόλεως Άργυροκάστρου, τοΰ Δυρραχί
ου, δπερ έστίν ό πρώτιστος αυτής λιμήν, καί τοΰ Έλβασανίου, δθεν διέρχε
ται τό ταχυδρομεΐον τής ξηρός, μεθ’ ών αί άνταποκρίσεις ένεργοΰνται διά 
τών άγωγιατών, δσαι δέ έπιστολαί συλλαμβάνονται άνευ γραμματοσήμων 
ύφίστανται τάς συνεπείας τοΰ νόμου. Τό σύστημα τοΰτο. εκτός δτι άντιβαί- 
νει είς τόν σκοπόν καί τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταχυδρομείου, 
επιφέρει έλάττωσιν είς τάς προσόδους αυτών καί πλεΐστα δσα κωλύματα 
καί βραδύτητας είς τήν τακτικήν άλληλογραφίαν, καί έπομένως λίαν έπιζή- 
μιον καθίσταται είς τό κοινόν. Ευχής έργον έστίν λοιπόν έάν ή πόλις ήμών 
συνεδέετο μετά τοΰ ’Αργυροκάστρου, τοΰ Δυρραχίου καί τοΰ Έλβασανίου 
διά τών ταχυδρομικών γραμμών, όμοιων τής μεταξύ αύτής καί τής πόλεως 
Ίωαννίνων ύπαρχούσης. Τό μέτρον τοΰτο έκτος δτι πλεΐστας δσας εύκολίας 
ήθελεν έπενέγκει είς τό κοινόν, ού σμικράς ώφελείας ήθελε προξενήσει είς 
τάς ταχυδρομικός προσόδους. ’Επειδή δέ ή μετακόμισις τών ταχυδρομικών 
φακέλλων είς τούς τοιούτους δευτερεύοντας ταχυδρομικούς σταθμούς ένερ- 
γεΐται άνέκαθεν διά τών ιππέων τής χωροφυλακής, ούδεμία νέα δαπάνη θά 
προέλθη έκ τούτου. Παρακαλώ, δθεν. κύριε Συντάκτα, δπως δημοσιεύσητε 
τάς σκέψεις μου ταΰτας διά τής άξιοτίμου ύμών έφημερίδος.
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"Ο.π., φ. 434 (22/3/1878)

Εκτίθεται εις μειοδοσίαν ή μεταξύ Τωαννίνων καί Τρικκάλων ταχυδρο
μική ύπηρεσία άπό τής 1 Μαρτίου 1878 μέχρι τέλους Φεβρουαρ. 1879. Ό  
εργολάβος όφείλει καθ’ έβδομάδα νά έχη εις τήν διάθεσιν τού ταχυδ. έως πέ
ντε ζώα, τά μέν δύο 'ιππασίας τά δέ τρία φορτηγά' εν περιπτώσει δε καθ’ ήν 
ήθελε παραστή ανάγκη εκτάκτου αποστολής ταχυδρομείου εάν μέν τούτο 
διέλθη τήν ταχυδρομικήν όδόν θέλει παρέχει τά άναγκαΐα ζώα δωρεάν, έάν 
δέ τινα άλλην όδόν θέλει λαμβάνει τό νενομισμένον άγώγιον προς Vh γρό- 
σια τήν ώραν. Έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν είς ή καί δύω ύπασπισταί ήθελον 
μεταβή είς μέρος τι δι’ οίασδήποτε όδού καί άν μεταβώσι θέλει παρέχει τά 
άναγκαΐα είς τούτο ζώα πληρωνόμενος τό ώρισμένον άγώγιον. Θέλει δέ πλη- 
ρώνεσθαι τήν μηνιαίαν έπιχορήγησιν παρά τού ταχυδρομικού καταστήματος 
είς τό τέλος έκάστου μηνός είς χαρτονόμισμα. Όπόταν δέ χρειασθώσι ζώα 
ύπερβαίνοντα τό συμπεφωνημένον ποσόν, τά ζώα ταύτα οφείλει νά παρέχει 
ή έπιτόπιος Αρχή, χωρίς νά δικαιούνται οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι νά ζη- 
τήσωσι τοιαύτα ζώα παρά τού έργολάβου. Τά παρά τού έργολάβου παρεχό
μενα ζώα πρέπει νά ήναι νέα καί εύρωστα, ούτος δέ δέν δικαιούται νά ζη- 
τήση τι έν περιπτώσει καθ’ ήν τά ζώα ταύτα ήθελον πάθει τι. ΟΙ βουλόμενοι 
ν’ άναδειχθώσι τήν έργολαβίαν ταύτην συμφώνως τώ περί τούτα) είδικφ Κα- 
νονισμφ άποταθήτωσαν είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Βιλαετιού διά 
τά περαιτέρω. Έν Ίωαννίνοις τήν 11 Μαρτίου 1878.

"Ο.π., φ. 434 (22/3/1878)

Ή διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων Τωαννίνων άναγγέλ- 
λει ότι άποπερατωθείσης τής μέχρι τής πόλεως Έλασσώνος τηλεγραφικής 
γραμμής ήρξατο ήδη ή μετά τής πόλεως εκείνης τηλεγραφική άνταπόκρισις.

"Ο.π., φ. 439 (3/5/1878)

Ή Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων γνωστοποιεί ότι 
επειδή ήδη κατέστη τακτική ταχυδρομική υπηρεσία δι’ άπαντα τά τμήματα 
καί έπαρχίας τού Βιλαετιού, έκαστος όφείλει ν ’ άποστέλλη τάς έπιστολάς 
αύτού καί τά τοιαύτα διά τού ταχυδρ., έν έναντίμ δέ περιπτώσει αί έπιστο- 
λαί, φάκελλοι καί τά τοιαύτα θέλουσι συλλαμβάνεσθαι οί δέ παραβάται θέ- 
λουσιν ύφίστασθαι τάς συνέπειας τού νόμου.
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"Ο.π., φ. 462 (11/10/1878)

Ή  Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων γνωστοποιεί δτι 
επειδή εις τά τηλεγραφήματα δέν διευκρινίζεται ή διαμονή πρός δν ταΰτα δι
ευθύνονται, οί διανομείς άπολύουσι τόν χρόνον ζητούντες αύτόν, ή διεύ- 
θυνσις θεωρεί έαυτήν άπηλλαγμένην πάσης εύθύνης διά τήν βραδύτητα ως 
πρός τήν παράδοσιν τών τηλεγραφημάτων πρός εκείνους οιτινες μή δντες 
γνωστά πρόσωπα δέν διευκρινίζεται τό μέρος τής διαμονής αύτών.

«Φωνή τής ’Ηπείρου» φ. 1 (18/9/1892).

’Επειδή ένεκα τής χολέρας δέν επιτρέπεται εις τά έξ Εύρώπης άτμόπλοια 
νά προσεγγίζωσιν άκαθάριστα εις τόν λιμένα τών 'Αγίων Σαράντα, τό διά 
τήν Ελλάδα ταχυδρομεΐον τών Ίωαννίνων θά λειτουργεί είς τό εξής μέσω 
Πρεβέζης.

"Ο.π., φ. 14 (18/12/1892).

Ταχυδρομεΐον τής ’Ηπείρου. ’Αναχωρήσεις έξ Ίωαννίνων. Άνά πάσαν 
Κυριακήν ώραν 8 τής ημέρας: Διά Βιτώλια, διακλαδιζόμενον δέ είς Γράτσι- 
κον είς δύο, εν τούτων άναχωρεΐ σιδηροδρομικώς διά Θεσσαλονίκην καί 
έκεΐθεν διά θαλάσσης διά Σμύρνην, τό δέ έτερον έπίσης σιδηροδρομικώς διά 
Σκόπια, ’Αδριανούπολιν. Κων/πολιν, Βουλγαρίαν καί Εύρώπην έν γένει.

Άνά πάσαν Δευτέραν, ώραν 12 τής εσπέρας: Διά Μέτσοβον καί Παρα
μυθίαν, καί έκ Μετσόβου είς Γρεβενά, Σέρβια, Δισκάτην, Άνασελίτσαν καί 
Έλασσώνα, διά δέ Παραμυθίας είς Μαργαρίτιον, Πάργαν καί Μοΰρτον.

Άνά πάσαν Τρίτην, ώραν 8 τής ημέρας: Δι’ Αύλώνα, διακλαδιζόμενον δέ 
είς Γράτσικον είς δύο, έν μέν τούτων μεταβαίνει σιδηροδρομικώς είς Θεσ
σαλονίκην καί έκεΐθεν διά θαλάσσης είς Σμύρνην, τό δέ έτερον τούτων έπί
σης σιδηροδρομικώς, είς Σκόπια, Αδριανούπολιν, Κων/πολιν, Βουλγαρίαν 
καί είς πάσαν τήν Εύρώπην έν γένει. Τήν 12 ώραν τής αύτής ημέρας έτερον 
ταχυδρομεΐον άναχωρεΐ έξ Ίωαννίνων είς Λούρον καί Ζαγόριον, καί διά 
Λούρου είς Άρταν, Σαλαχώραν, Πρέβεζαν καί έκεΐθεν διά θαλάσσης διά 
τών ελληνικών άτμοπλοίων κατ’ ευθείαν είς Αθήνας καί είς πάσαν έν γένει 
τήν Ελλάδα καί τήν Εύρώπην.

Άνά πάσαν Πέμπτην, ώραν 12 τής έσπέρας: Διά Πρέβεζαν καί Άγ. Τεσ
σαράκοντα, έξ Άγ. δέ Τεσσαράκοντα διά θαλάσσης είς Ελλάδα, Αύλώνα, 
Δυρράχιον, Σεγκίνην, διά τών αύτών δέ μέσων έπίσης είς Βεράτιον, Τίρανα, 
Έλβασάνιον, Σκόδραν καί λοιπά τοιαϋτα μέρη καί είς Εύρώπην. Διά Λού
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ρου δέ εις "Αρταν, Σαλαχώραν, Πρέβεζαν και διά Πρεβέζης διά τών ελλη
νικών άτμοπλοίων κατ’ ευθείαν εις Αθήνας και εις δλην την Ελλάδα και 
Ευρώπην έν γένει.

Άνά πάσαν Παρασκευήν, ώραν 8. Διά Βιτώλια, διακλαδιζόμενον δέ εις 
Γράτσικον εις δύο, εν τούτων άναχωρεΐ σιδηροδρομικώς εις Θεσσαλονίκην 
καί έκείθεν διά θαλάσσης εις Σμύρνην, τό δέ έτερον επίσης σιδηροδρομικώς 
διά Σκόπια, Άδριανούπολιν, Κων/πολιν, Βουλγαρίαν καί Ευρώπην έν γέ- 
νει. Τήν 12 ώραν τής ημέρας διά Ζαγόριον.

Διά τών εις Βιτώλια άναχωρούντων ταχυδρομείων τής Κυριακής, Τρίτης 
καί Παρασκευής άποστέλλονται οί ταχυδρομικοί φάκελλοι καί εις Λιασκο- 
βίκιον, Πρεμετήν, Κόνιτσαν, Κολώνιαν, Κορυτσάν, Σταροβάν, Άνασελί- 
τσαν, Γρεβενά, Σέρβια, Έλασσώνα καί έκ τούτων παρόμοια μέρη. Μόνον διά 
τού ταχυδρ. τής Τρίτης άποστέλλονται καί ταχυδρόμοι εις Τεπελένι, Βερά- 
τιον, Αυλώνα. Δυρράχιον καί τά πέριξ. Καί διά τοΰ εις Άγ. Σαράντα, Πα- 
λαιοπωγώνιον, Δέλβινον, Άργυρόκαστρον, Τεπελένιον, Κορβελέσι καί Χει- 
μάρραν. Διά τοΰ ταχυδρ. όπερ άναχωρεΐ τήν Τρίτην διά Βιτώλια καί διά 
Πρεμετής εις τά μέρη τοΰ Βερατίου άποστέλλονται χρηματοδέματα, δείγμα
τα κλπ. εις δλα τά μέρη τοΰ Όθωμ. Κράτους.

Διά τοΰ ταχυδρ. τής Πέμπτης τοΰ άναχωροΰντος δΤ Άγ. 40 ώς καί διά 
τών ταχυδρ. τών άναχωρούντων τήν Τρίτην καί Πέμπτην διά Δέλβινον, 
Άργ/στρον, Άγ. 40, Λούρον, Πρέβεζαν, Ζαγόριον άποστέλλονται έπίσης 
χρηματοδέματα, δείγματα κλπ. Διά δέ τών λοιπών ταχυδρ. μόνον έπιστολαί.

"Οπ., φ. 36 (21/5/1893).

Έξ Ίωαννίνων. 13 Μαΐου 1893 (Τακτική άνταπόκρισις). Τό όθωμανικόν 
ταχυδρομεϊον. Τό τουρκικόν ταχυδρομεΐον έτακτοποιήθη ήδη θαυμασίως. 
Καθ’ έκάστην σχεδόν λαμβάνομεν έπιστολάς διά Πρεβέζης. Αγίων Σαράντα, 
Σαλαχώρας καί Βιτωλίων. Δι’ δλων δέ τών μερών τούτων μεταφέρει καί 
εύρωπαϊκάς γραμματοπήρας. Έπίσης καί έντεΰθεν πεντάκις τής έβδομάδος 
άναχωρεΐ ταχυδρομεΐον διά τε τό εσωτερικόν καί τό έξωτερικόν μετακομί- 
ζον φορτία όλόκληρα επιστολών καί εφημερίδων. Άλλ’ άτυχώς, μεθ’ δλην 
τήν καλωσύνην καί τήν όμολογουμένην προς έπαινόν του αυστηρότητα τοΰ 
έπί τών ταχυδρομείων καί τηλεγραφείων κ. Διευθυντοΰ, λαμβάνουσι. παρα- 
τηροΰμεν, χώραν πράγματα τά όποια δέν δύνανται ν ’ άποφύγωσι τήν μομ
φήν οΐουδήποτε πολιτισμένου άνθρώπου. Περιστοιχίζεται ό έν λόγω κ. δι
ευθυντής υπό άπειραρίθμων τυχοδιωκτών κολάκων, διά τούς όποιους μή 
εχων άρκετάς υπό τήν έξουσίαν του θέσεις, άμισθους έστω εις τά διάφορα 
κουμέρκια (φυλακεΐα), όπου τροφοδοτούνται άπό τά τυχηρά. Συλλαμβάνουν
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δηλ. τούς διαβάτας καί τούς ερευνούν επί τών ένδυμάτων. "Αμα δέ εύρεθή 
έπιστολή κλειστή, μή φέρουσα τό ταχυδρομικόν γραμματόσημον, λαμβάνου- 
σι παρά τού φέροντος αυτήν διαβάτου άντί προστίμου δ,τι ή συνείδησίς των 
τοίς ύπαγορεύση. Εννοείται δέ δτι μεταξύ τών φυλάκων οί πλείστοι τούτων 
εΐνε οί άρπακτικώτεροι καί οί άσυνειδητότεροι τών άνθρώπων. Τοιουτο
τρόπως ό κόσμος άναγκάζεται νά άλληλογραφή μέ άνοικτά γράμματα ύπό 
τά δμματα καί τήν αύθάδειαν τού καθενός παραδιδόμενα. Διότι εις δλα τά 
χωρία τών διαφόρων τμημάτων τής έπαρχίας μας εΐνε άδύνατον νά συ- 
στηθώσι ταχυδρομικά παραρτήματα, ούτε δέ καί γραμματόσημα πωλοΰνται 
παντού, άλλ’ ούτε καί ήκούσθη πουθενά εις τά πολιτισμένα κράτη νά συλ- 
λαμβάνωνται οί διαβάται καθ’ όδόν καί νά ληστεύωνται...

"0.π., φ. 37 (28/5/1893).

Ταχυδρομεία Ηπείρου. Άναντιρρήτως μεγάλως εύηργετήθη καί ό τόπος 
τής Ήπείρου-Άλβανίας εκ τής ύπό τής σεβαστής τουρκικής κυβερνήσεως συ- 
στάσεως, έστω καί εβδομαδιαίων ταχυδρομείων εις διάφορα καί σημαντι- 
κώτερα ούτως είπεϊν μέρη. Δυστυχώς δμως υπάρχουν πολλαί καί άνήκου- 
σται ελλείψεις πρός βλάβην ηθικής τε καί υλικής τής συγκοινωνίας καί τού 
τόπου, τάς οποίας διά τής παρούσης προτιθέμεθα εις γνώσιν τών αρμοδίων 
νά φέρωμεν παρ’ ών καί μόνων έλπίζομεν άντίληψιν καί ταχεϊαν διόρθωσιν 
τού άτοπήματος.

Ούτως, έπί παραδείγματι, εις τό ταχυδρομεΐον τού Δελβίνου υπάρχει έπι- 
τετραμμένος τις λιάπης τουρκαλβανός, δστις πρός τιμήν καί δόξαν δέν γνω
ρίζει καμμίαν άπολύτως γλώσσαν, μήτε τήν τουρκικήν, μήτε άλλην τινα 
εύρωπαϊκήν, άλλ’ ούτε καί αύτήν τήν εκ τών ών ούκ άνευ έλληνικήν (ρω
μαϊκήν) γλώσσαν' πρός διανομήν δέ τών έπιστολών καί άποστολήν αύτών 
εις τά διάφορα υποπρακτορεία έν τοίς άλλοις χωρίοις άναγκάζεται νά κα
ταφυγή εις τήν καλοκάγαθίαν τών έκείσε διερχομένων ή εις τούς παρευρι- 
σκομένους εις τό ταχυδρομεΐον (άς τό όνομάσωμεν οΰτω) χριστιανούς, οϊτι- 
νες καί ενταύθα έπωφελούμενοι τών περιστάσεων πρός κορεσμόν τής χαρα- 
κτηριζούσης αύτούς χαιρεκακίας καί έκδικήσεως (τις οίδε ποιου είδους) δχι 
μόνον τψ διαστρέφουσι μεθερμηνεύοντες κακώς τάς έπιγραφάς, άλλ’ έν τή 
παραζάλη τού ταχυδρόμου ύπεξαιροΰσιν δσας θέλουν έπιστολάς, δπως τάς 
άνοίξωσιν καί ϊδουν τό περιεχόμενον. Έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν ό ταχυ
δρόμος δέν εύρη κανένα νά τόν έξαγάγη τής δυσκόλου θέσεώς του ρίπτει 
τούς φακέλους ή τά γράμματα εις τό δισάκκιον τού πρώτου τυχόν άναχω- 
ροΰντος ταχυδρόμου...
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Ό.π., φ. 199 (9/8/1896).

Πρό τινων ημερών συνέστη τηλεγραφική συγκοινωνία μεταξύ Λούρου καί 
τής Γεφύρας ’Άρτης.

Εις Κόνιτσαν ήρξατο τηλεγραφική άνταπόκρισις καί εις ξένας γλώσσας.

Όπ., φ. 283 (29/5/1898).

Μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής Νέας Ελληνικής Άτμοπλοΐας πρόκει
ται να συνομολογηθή σύμβασις δι’ ής ή τελευταία αϋτη αναλαμβάνει τήν 
έκτέλεσιν εβδομαδιαίας ταχυδρομικής υπηρεσίας διά τών άτμοπλοίων της 
μεταξύ Πειραιώς, Πατρών, Κέρκυρας καί Βρινδησίου άντί άποζημιώσεως
36.000 [λιρών] έτησίως. Τήν έκτέλεσιν ταύτης θά άναλάβη κατ’ άρχάς τό 
άτμόπλοιον «Πέλοψ».

Ό.π., φ. 284*285 (12/6/1898).

Έκ Δελβίνου. ’Από δεκαπενταετίας σχεδόν ή έν Δελβίνω διεύθυνσις τοΰ 
Αύτ. ’Οθωμανικού ταχυδρομείου κατιδοΰσα τήν άνάγκην καί χρησιμότητα 
ταχυδρομικού πρακτορείου έν τή κωμοπόλει Δροβιάνης, διότι άπαντες oi 
κάτοικοι άπέρχονται εις τό έξωτερικόν, Ίδρυσε τοιούτον καί τήν έπιστασίαν 
άνέθηκεν εις τον έκάστοτε έκλεγόμενον μουχτάρην, πρός δν έχορήγει τά 
άπαιτούμενα γραμματόσημα καί σφραγίδα. Ό  μουχτάρης διά τού ταπορτζή 
άπέστελλε τον φάκελλον εις Μουζίναν, δπου ό διερχόμενος έξ Ίωαννίνων 
καί δλης τής Β. ’Ηπείρου ταχυδρόμος μετεκόμιζεν εις 'Αγίους Σαράντα ένθα 
ό διευθυντής τού έκεϊσε Α. Όθ. ταχυδρομείου έταξινόμει τά γράμματα καί 
άπέστελλεν εις τόν προορισμόν των. Τά δέ έξ ’Ανατολής καί Εσπερίας άφι- 
κνούμενα συνέλεγεν έν φακέλλω καί διά τού ίδιου μέσου έλαμβάνοντο καί 
ούτω εύρισκόμεθα έν πλήρη ταχυδρομική λειτουργία, άλληλογραφούντες 
μετά τών έν ξενιτείμ οικείων. ’Αλλά ένφ ήτον έπάναγκες νά διαρρυθμισθή 
επί τό βέλτιον τό ταχυδρομικόν πρακτορεΐον τούτο καί τηλεγραφικός σταθ
μός συστηθή, διότι ως έκ τής θέσεως καί τά πέριξ χωρία διά τού μέσου τού
του άντήλασσον τάς έπιστολάς των μετά τών έν τή ξένη οικείων των, καθό
τι καθ’ εβδομάδα έστέλλοντο άνω τών 159 έπιστολών, ό κ. ’Αντώνιος Μέλ- 
λιος πιέσας ή δωροδοκήσας τόν μεμούρην τής έν Δελβίνω ταχυδρομικής δι- 
ευθύνσεως, διότι λέγεται ότι ό ήδη μεμούρης έχων άνάγκην έγγυήσεως όπως 
καταθέσει αύτήν είς τό Α. Όθ. ταμεΐον καί άναλάβη τήν υπηρεσίαν (διότι έν 
παρόδφ είρήσθω ή Α. Όθ. Κυβέρνησις διά πάντα υπάλληλον λαμβάνει 
έγγύησιν άπέναντι τής διαχειρήσεώς του), έχορήγησεν αύτφ τοιαύτην με τήν
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ύποχρέωσιν νά κατάργηση τό ταχυδρομικόν πρακτορεΐον Δροβιάννης, κατ’ 
άλλους δέ τόν έδωροδόκησε μέ 59 λίρας, δπερ καί έπραξε, καί άπό της πα- 
ρελθούσης έβδομάδος κατηργήθη αυτό!, τίς οΐδεν ύπό ποίας παραστάσεις 
καί δικαιολογίας τοΰ Μουχτάρη πρός τάς προϊσταμένας άρχάς* άφ’ ετέρου 
δέ ή αύτοΰ έντιμότης κ. Αντώνιος Μέλλιος έστειλε γραμματοκομιστήν προ- 
αγγέλων πολλά τά καλά καί ευκολίας άν διά τοΰ μέσου αύτοΰ στέλλωνται 
εφεξής αί έπιστολαί, παριδών ό ανόητος ότι εκτός τών Πατρών, όπου έχει 
ένα μπακάλην άντιπρόσωπον, δέν έχει αντιπρόσωπον είς τήν Εύρώπην καί 
άπασαν τήν ’Ανατολήν όπου ταξιδεύονται οί Δροβιανΐται καί λοιποί τών πέ- 
ριξ χωρίων καί δέν θά δυνηθή νά έκμεταλλευθή καί αύτούς, συνάγων 40-50 
γρ. διά τούς έν Πάτραις ατινα θέτει είς ένα φάκελλον καί αποστέλλει είτε 
διά τοΰ ταχυδρομείου Δελβίνου είτε διά τοΰ έν Άγίοις 40, ενώ πληρώνει μό
νον 6-10 γρ.

Ό.π., φ. 289 (10/7/1898).

Έκ Πρεβέζης. Τό διεθνές τής πόλεώς μας ταχυδρομειον ήλλαξε δρομο- 
λόγιον. Τοΰ λοιποΰ έρχεται διά τοΰ αύστριακοΰ τήν Πέμπτην τό έσπέρας καί 
άναχωρεΐ τήν Παρασκευήν τό έσπέρας διά τοΰ αύστριακοΰ, τό όποιον έκπλέ- 
ει τοΰ λιμένος μας τό Σάββατον λίαν πρωί.

"Ο.Π., φ. 290 (17/7/1898).

Έξ Ίωαννίνων τό ταχυδρομειον άναχωρεΐ ως εξής:
Καθ’ έκαστον Σάββατον είς τάς 12 τό έσπέρας, μετά χρηματοδεμάτων διά 

Δέλβινον, Άργυρόκαστρον, 'Αγίους Σαράντα, καί άνευ χρηματοδεμάτων διά 
Πωγώνιον, Κωνσταντινούπολην, Σμύρνην, τά παράλια τής Συρίας, Κρήτην, 
Αίγυπτον, Κύπρον. Ελλάδα καί Εύρώπην.

Δευτέραν είς τάς 10 τό έσπέρας. μετά χρηματοδεμάτων διά Δέλβινον, 
'Αγίους Σαράντα. Πρέβεζαν, Φιλιππιάδα, Σαλαχώραν, καί άνευ χρηματοδε
μάτων δ ι’ Άργυρόκαστρον, Άρταν, Ζαγόριον, Λεσκοβίκιον, Κόνιτσαν, 
Πρεμετήν, Βεράτιον, Κολώνιαν, Κορυτσάν, Νασελίτσαν, Καστοριάν, Γρεβε- 
νά, Έλασσώνα, Αχρίδα, Έλβασάνιον, Μοναστήριον, Θεσσαλονίκην, Σκό
πια, Άδριανούπολιν, Κωνσταντινούπολή, Μέτσοβον, Παραμυθίαν, Φιλιά- 
ταις. Μαργαριτών, Πάργαν, Μοϋρτον, Ζήτσαν, Αίγυπτον, Βουλγαρίαν, 
Σερβίαν, Ελλάδα καί Εύρώπην.

Τρίτην είς τάς 12 τό έσπέρας, μετά χρηματοδεμάτων διά Δέλβινον, Αγί
ους Σαράντα, Άργυρόκαστρον, καί άνευ χρηματοδεμάτων διά Πωγώνιον, 
Κουρβελέσιον, Τεπελένιον, Χειμάραν, Αύλώνα, Βεράτιον, Δυρράχιον. Τύ-
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ρανα, Μέδουαν, Σκόδραν, Λέειον, Κωνσταντινούπολή, Σμύρνην, Κρήτην, 
Αίγυπτον, Μαυροβούνιον, Ελλάδα και Ευρώπην.

Πέμπτην εις τάς 6, διά Ζαγόριον καί εις τάς 10 τό εσπέρας μετά χρημα
τοδεμάτων διά Πρέβεζαν, Φιλιππιάδαν, Σαλαχώραν, Αεσκοβίκιον, Πρεμε- 
τήν, Κόνιτσαν, Βεράτιον, Κολώνιαν, Κορυτσάν, Καστοριάν, Νασιλίτσαν, 
Γρεβενά, Έλασσώνα, 'Αχρίδα, Έλβασάνιον, Μοναστήριον, Θεσσαλονίκην, 
Σκόπια, Άδριανούπολιν, Κωνσταντινούπολή, καί άνευ χρηματοδεμάτων 
δΓ "Αρταν, Πάργαν, Μοΰρτον, Φιλιάταις, Ζήτσαν, Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν, 
Σερβίαν, Ελλάδα καί Ευρώπην.

"0.π., φ. 326 (9/4/1899).

Ό  ταχυδρόμος τών χωρίων Προσογιάννης κτλ. τής Κονίτσης ό έκτελών 
τό ταξείδιον διά Γρεβενών, Θεσσαλίαν κτλ., ένφ μετέβαινεν εις Προσόγιαν- 
νην προ μηνός περίπου συνελήφθη υπό τών ληστών οιτινες τοΰ άφήρεσαν 

, 40-50 λίρας τάς όποιας έφερεν εκ τοΰ ταξειδίου, όπως παραδώση εις δια
φόρους οικογένειας. Άναχωροΰντος δέ πρός έκτέλεσιν τοΰ ταξειδίου συνέ- 
λαβον έκ νέου οί λησταί.

'Ό.π., φ. 431 (25/5/1901).

Έν Πρεβέζη ούδέν άλλο ταχυδρομεΐον άπό τό Αυστριακόν υπάρχει.

Ό.π., φ. 442 (31/8/1901).

Τό άληθές είνε ότι ή ιταλική ιδέα πολύ έδαφος κατέκτησε παρά τοΐς ση- 
μαίνουσιν ένταΰθα [Άργυροκάστρψ] ΌθωμανοΙς Άλβανοΐς καί ίδίςι άφ’ 
ότου έγνώσθη ότι πρός ίκανοποίησιν τής ’Ιταλίας Ιδρύονται Ιταλικά ταχυ
δρομεία καθ’ όλα τά παράλια τής ’Αλβανίας, άπό Μεδούης μέχρι Αύλώνος, 
εις 'Αγίους 40, Πρέβεζαν καί ’Ιωάννινα... Διά τόν λόγον τούτον έκθύμως 
ύποστηρίζουσι καί τά άτμόπλοια τής ιταλικής άτμοπλοΐας «Πούλιας» οί 
έμπορευόμενοι έξ αυτών μετά τής Τεργέστης.

Έφημερ'ις «"Ηπειρος» φ. 15/2/1923.

Τό ταχυδρομείον λοιπόν —ή μάλλον ή ταχυδρομική υπηρεσία μεταξύ 
Ίωαννίνων-Παραμυθίας άπ’ ευθείας— κατηργήθη. Τά δέ γράμματα ήδη ή αί 
έφημερίδες θά στριφογυρίζουν εις τόν τόξον ενός κολοσσιαίου κύκλου — 
διά Πρεβέζης καί τις οίδε πόθεν άλλοΰ— έως ότου διαβιβασθώσιν.
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Ό.π., φ. 22/3/1923.

Πωλούνται χρηματοκιβώτια τοΰ τέως Αύστριακοΰ Ταχυδρομικοί Γρα
φείου ένταΰθα. Πληροφορίαι παρά τφ ένταΰθα Όλλανδικφ ύποπροξενείψ.

"0.π., φ. 25/9/1925

Τά δέματα μεταξύ Ίωαννίνων-Πρεβέζης διαβιβάζονται ένίοτε δίς τής 
ήμέρας.

"0.π., φ. 8/11/1925.

Ή  ταχυδρομική συγκοινωνία Ηπείρου καί Μακεδονίας γίνεται έφεξήζ 
έντός δύο ήμερων μέσω Κονίτσης-Ζουπάνι-Κοζάνης.
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TEXTES POUR L' HISTOIRE POSTALE DE L’ £PIRE 
(1869-1878, 1892-1901, 1923-1925)

par
Georges Ploumidis

L' £pire est Iiee a la mer Adriatique et Ionienne et son territoire constitue 
ainsi le passage obligatoire vers Γ Italie et Γ interieur de Γ Europe Centrale. 
Les navires a vapeur de Loyd Austriaco commencerent le 1835 a servir la 
ligne Trieste-Levant. En 1896 dans les memes lignes p6netre la compagnie 
grecque Mac Doual et en 1901 Γ italienne Puglia. Notre recueil de textes 

' contient des morceaux de joumaux locaux de Jannina relativement au service 
postal de Γ epoque. La voie maritime parait plus convenable et plus sdre, 
meme pour la direction de Constantinople. Le port de Aghioi Saranda (Santi 
Quaranta) est le debouchd de la region et le courrier se distribue sur une aire 
a partir de Dyrrachium (Durres) jusqu1 a Arta et Γ interieur orientale de cette 
zone. Deja en 1878 commence a fonctionner le service tetegraphique entre 
Jannina et Elassona. La ville-relais principale vers Constantinople par terre 
est Salonique, oil Γ on arrive via Bitola (Monastir) ou bien via Kozani. Les 
renseignements foumis par les joumaux enrichissent nos connaissances sur la 
duree des parcours, les horaires, les problemes de s6curitd des facteurs, ainsi 
que les conditions de vie et de communication dans la campagne balkanique.


