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άπ οψ η
Μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη
Ανάμεσα στα ενημερωτικά e-mail που λάβαμε από τα ΕΛΤΑ κατά το τελευταίο
διάστημα, θα σταθούμε σ' αυτό της 11ης Δεκεμβρίου, το οποίο γνωστοποιούσε τη
συνεργασία του Οργανισμού με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με έμφαση στην
έκδοση των γραμματοσήμων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά,
αναμνηστικά της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης.
Η μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη στο βίντεο που συνόδευε το ενημερωτικό ήταν η
παρουσίαση των γραμματοσήμων της πρώτης επετειακής σειράς του 2021, δύο
σχεδόν μήνες πριν από την ημέρα κυκλοφορίας τους, στις 28 Ιανουαρίου. Πριν το
τέλος εκείνης της ημέρας, οι εικόνες των συγκεκριμένων γραμματοσήμων βρίσκονταν σχεδόν παντού. Είχαν ήδη αναπαραχθεί σε πάμπολλους ειδησεογραφικούς
ιστότοπους, σε κοινωνικά δίκτυα κτλ.
Φαίνεται ότι η Διεύθυνση Φιλοτελισμού αποφάσισε επί τέλους να αναθεωρήσει
παλαιότερες απόψεις της και στο εξής είναι πρόθυμη να προαναγγέλει τις επερχόμενες σειρές γραμματοσήμων, με όλες τις λεπτομέρειές τους και, κυρίως, με την
εικονογράφησή τους. Εκτός εάν η πρώτη σειρά του 2021, που είχαμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε πολύ πριν την κυκλοφορία της, αποτελεί την εξαίρεση στον μέχρι
χθες απαρχαιωμένο κανόνα. Θέλουμε να ελπίζουμε πως όχι.
Κ.Χ.

Eξώφυλλο: Παραγγελίες γραμματοσήμων της κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου, σελ. 332
Placement of orders of stamps by the government of the Autonomous Epirus, p. 332
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ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

THE HELLENIC PHILATELIC SOCIETY MEDAL
2020

Αργύρης Καραμήτσος
Argyris Karamitsos
Σημαντική προσφορά προς τον ελληνικό φιλοτελισμό
και προβολή και διάδοση του ελληνικού γραμματοσήμου:
- Έκδοση σημαντικών μελετών και του καταλόγου ελληνικών
γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας
- Καθιέρωση φιλοτελικών δημοπρασιών διεθνούς ακτινοβολίας
Significant services to Hellenic philately
and promotion and spreading of the Greek stamp:
- Publication of exceptional studies
and the catalogue of stamps and postal history of Greece
- Establishment of philatelic auctions
with international reputation
Ευχαριστήρια επιστολή του Αργύρη Καραμήτσου
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας

Ποσείδι, 10 Δεκεμβρίου 2020

Με ευχάριστη έκπληξη έλαβα την επιστολή σας με την οποία μου ανακοινώσατε ότι το
Μετάλλιο της ΕΦΕ για το 2020 απονεμήθηκε σε μένα.
Από παιδί αγάπησα τόσο το γραμματόσημο, ώστε να εγκαταλείψω όσα σπούδασα και να
αφιερώσω επαγγελματικά τη ζωή μου στην προβολή και αξιοποίηση του ελληνικού γραμματοσήμου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα τελευταία 45 χρόνια. Η αναγνώριση της
προσπάθειάς μου από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία σημαίνει ότι κάτι κατάφερα…
Σας ευχαριστώ θερμά για την ύψιστη τιμή την οποία αποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά.
Με εκτίμηση,
Αργύρης Καραμήτσος

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Έκθεση
19-22 Νοεμβρίου 2021, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Περιστέρι, Αθήνα

Ενημερωτικό Δελτίο αρ. 8 ● 26 Νοεμβρίου 2020
Η Μεγάλη Συνάντηση των Σολφερίνο
Ακόμη μία εντυπωσιακή προσθήκη στο Court of Honour: Το περίφημο Σολφερίνο, χρωματική ποικιλία 40λέπτου Μεγάλης Κεφαλής
Ερμή του 1871, το πλέον περιζήτητο ελληνικό γραμματόσημο.
150 χρόνια μετά την κυκλοφορία του στο ταχυδρομικό γραφείο
του Πειραιά, η ΟΕ NOTOS 2021 έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο: Τα
ελάχιστα ανευρεθέντα Σολφερίνο να βρεθούν και πάλι μαζί, κάτω
από την ίδια στέγη.
Έντεκα από τα δεκατρία γνωστά αντίτυπα έχουν ήδη επιβεβαιώσει
τη συμμετοχή τους στη NOTOS 2021.
Η Αθήνα καλωσορίζει το Συνέδριο της FEPA του 2021
Η ΟΕ NOTOS 2021 θα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει
το ετήσιο Συνέδριο της FEPA για δεύτερη φορά μετά το 2015. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου
2021, αμέσως μετά το κλείσιμο της
Ευρωπαϊκής έκθεσης.
Θα έχουν περάσει δύο χρόνια αφότου
οι αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών
θα έχουν την ευκαιρία να ξανασυναντηθούν με φυσική παρουσία, δεδομένης της ακύρωσης του φετινού Συνεδρίου λόγω της πανδημίας.
«NOTOS 2021 - Bulletin 2»: Έτοιμο
Σε συνέχεια του «Bulletin 1» του περασμένου Νοεμβρίου, το νέο «Bulletin 2»,
με 62 σελίδες, αναρτήθηκε σήμερα στον ιστότοπο της NOTOS 2021.
Το τεύχος διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή. Δεν πρέπει να το χάσετε, αν
θέλετε να μπείτε από τώρα στο πνεύμα της έκθεσης.
ΟΕ NOTOS 2021
www.hps.gr/notos2021
AIJP
Patronage
2021

PHILATELIC
PATRONAGE

PHILATELIC
PATRONAGE

PHILATELIC
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νέες εκδόσεις

αναμνηστική σειρά

new issues

commemorative set

Μάχη Θερμοπυλών

Battle of Thermopylae
Αριθμός σειράς / Issue no.:
Ημερομηνία έκδοσης / Date of circulation:
Διακοπή διάθεσης / Sales suspension:
Διαστάσεις / Dimensions:
Διάτρηση / Perforation:

6-5
6-5
6-6
6-7
6-8

€ 0,50
€ 0,90
€ 1,00
€ 2,50

6-6

Το ηρώο πεσόντων (λεπτ.)
«Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ...»
Λεωνίδας
Το ηρώο πεσόντων (λεπτ.)

6/2020
3.11.2020
2.11.2021
35x45 mm
13¾

6-7

The monument of the fallen (detail)
“Go tell the Spartans...”
Leonidas
The monument of the fallen (detail)

6-8

1.000.000
500.000
500.000
1.000.000

Τα γραμματόσημα, εκτός του 6-7, σχεδιάστηκαν από την Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Στο 6-7
προηγήθηκε χαλκογραφικός σχεδιασμός από τον Γιάννη Γουρζή. Τυπώθηκαν από τη Veridos
Ματσούκης ΑΕ και παραδόθηκαν στις θυρίδες σε φύλλα των 25. Κυκλοφόρησαν επίσης
25.000 ζεύγη αριθμημένων φυλλαρίων, διαστάσεων 75x90 χιλ., όπου κάθε ζεύγος περιέχει τα
τέσσερα γραμματόσημα της σειράς, με τιμή πώλησης €4,90.
Η Μάχη των Θερμοπυλών ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει μαζί με τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας στις 22 Σεπτεμβρίου, εξ ου και η
κοινή τους αρίθμηση ως σειρά αρ. 6. Όμως, την προηγουμένη της κυκλοφορίας τους, η Διεύθυνση Φιλοτελισμού διέταξε να κρατηθεί το τμήμα αυτό
της σειράς, λόγω δύο αβλεψιών στο επίγραμμα του 6-6, να αποσυρθούν τα
γραμματόσημα και τα φυλλάρια με τα λάθη και να τυπωθούν εκ νέου πριν
τεθούν σε κυκλοφορία.
The stamps, except 6-7, were designed by (Ms.) Myrsini Vardopoulou. The 6-7 was first prepared by intaglio drawing by Yannis Gourzis. They were printed by Veridos Matsoukis S.A. and
sent to the p.o. counters in sheets of 25. Also placed in circulation were 25,000 pairs of numbered miniature sheets, measuring 75x90 mm, where each pair incorporated the four stamps,
priced at €4.90.
The Battle of Thermopylae was initially scheduled to be placed in circulation together with the
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Naval Battle of Salamis on 22 September, hence their common numbering as set no. 6. However, on the eve of their circulation, the Philatelic Bureau ordered that part of the set to be held
back because of two typos on the epigram of 6-6, the affected stamps and miniature sheets to
be withdrawn and be reprinted before they will be placed in circulation.

νέες εκδόσεις

αναμνηστική σειρά

new issues

commemorative set

Χριστούγεννα 2020
Christmas 2020

Αριθμός σειράς / Issue no.:
Ημερομηνία έκδοσης / Date of circulation:
Διακοπή διάθεσης / Sales suspension:
Διαστάσεις / Dimensions:
Διάτρηση / Perforation:

7-1

7/2020
23.11.2020
22.11.2021
35x45 mm
13¾

7-2

Τα γραμματόσημα σχεδιάστηκαν από την Ανθή Λύγκα. Τυπώθηκαν από τη Veridos Ματσούκης
ΑΕ και παραδόθηκαν στις θυρίδες σε φύλλα των 25. Κυκλοφόρησαν επίσης (α) 5.000 αριθμημένα φυλλάρια με τα γραμματόσημα της σειράς, διαστάσεων 75x120 χιλ., με τιμή πώλησης
€1,90, (β) 15.000 τευχίδια δέκα αυτοκόλλητων γραμματοσήμων της κλάσης €0,90, με τιμή
πώλησης €9,00 και (γ) 5.000 τευχίδια δέκα αυτοκόλλητων γραμματοσήμων της κλάσης €1,00,
με τιμή πώλησης €10,00.
The stamps were designed by (Ms.) Anthi Lygka. They were
7-1
€ 0,90 1.000.000
printed by Veridos Matsoukis S.A. and sent to the p.o. counters
7-2
€ 1,00
500.000
in sheets of 25. Also placed in circulation were (a) 5,000 numbered miniature sheets bearing the stamps of the set, measuring 75x120 mm, priced at €1.90, (b) 15,000 booklets of ten self-adhesive €0.90 stamps, priced
at €9.00, and (c) 5,000 booklets of ten self-adhesive €1.00 stamps, priced at €10.00.

Ask for the printed or the digital edition of booklets nos. 47-61
www.hps.gr/index.php/en/philatelic-library
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Το παλαιότερο Covid-19
γραμματόσημο στον κόσμο
The earliest Covid-19 stamp of the world
Το 2020 και σε αρκετές χώρες ήδη εκδόθηκαν γραμματόσημα για τον Covid-19. Τα ΕΛΤΑ
κυκλοφόρησαν στις 16 Ιουνίου δύο αυτοκόλλητα γραμματόσημα ονομαστικής αξίας 1 ευρώ
το καθένα, με τη δήλωση ότι πρόκειται για «περιορισμένη έκδοση».
Στην πραγματικότητα όμως, το παλαιότερο γραμματόσημο για τον Covid-19 είναι ένα
γραμματόσημο με σφάλμα,
που εκδόθηκε στην Κύπρο
πριν 56 χρόνια! Στις 6 Ιουλίου 1964, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν μία
σειρά τριών κλάσεων και ενός
φυλλαρίου αφιερωμένα στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στην 9η σειρά και στη θέση 2 του φύλλου των 10 mils,
μια καφέ κηλίδα, σαν μάσκα,
καλύπτει το πρόσωπο του
δρομέα που προηγείται!
Ο Clifford E. Povey στον
κατάλογό του περιγράφει τέσσερις διαφορετικές φάσεις του
σφάλματος «Μασκοφόρου» ή
«τυφλού δρομέα»1.
Πιστεύεται ότι αμέσως μετά την ανακάλυψη της ποικιλίας, τον Ιούλιο του
1964, η κλάση των 10 mils αποσύρθηκε. Οι
«Μασκοφόροι» αποσύρθηκαν προς καταστροφή και τα κανονικά 10 mils επανεκδόθηκαν.
H ποσότητα των «Μασκοφόρων» στη φιλοτελική αγορά (γραμματόσημα με το σφάλμα
που πουλήθηκαν πριν την απόσυρση των φύλλων) είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το σφάλμα καταχωρείται στον κατάλογο Kαραμήτσου Cyprus
2017 με αρ. 248a, τιμολογείται ασφράγιστο
€350. Στον κατάλογο Ερμής 2017 το σφάλμα

In 2020 and in several countries Covid19 stamps have already been issued. The
Hellenic Post (ELTA) produced two selfadhesive stamps of 1,00 euros each, declared to be a “limited edition”. The date of
issue was 16 June 2020.
In reality however, the earliest Covid19 stamp is an error stamp, issued in Cyprus 56 years ago! On 6 July
1964, the Cyprus Post placed
in circulation a three-value set
and a miniature sheet to commemorate the 1964 Olympic
Games in Tokyo. In row 9, position 2, of the 10 Mils stamp
sheet, a brown flaw resembling to a mask covers the
face of the leading runner!
Clifford E. Povey describes in his catalogue
four different stages of this
“Maskoforos” or “Blind Runner” error1.
It is believed that soon after the discovery of the variety, in July 1964, the 10 Mils
value was withdrawn. The
“Maskoforos stamps” were removed for
destruction and the normal 10 Mils stamps
were re-issued.
The quantity of the “Maskoforos” error
in the philatelic market (error stamps sold
before the withdrawal of the respective
sheets) is extremely modest. The error is
listed in the catalogue Cyprus 2017 by Karamitsos as number 248a, priced U/M €350.
In the catalogue Hermes 2017 the error was
1

1

Clifford E. Povey, Cyprus Stamp Catalogue 18781991, εκδόθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή
Φιλοτελική Εταιρία, Λευκωσία 1992, σ. 53.

Clifford E. Povey, Cyprus Stamp Catalogue
1878-1991, published in Cooperation with
the Cyprus Philatelic Society, Nicosia 1992,
p. 53.

Φιλοτέλεια 725 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020 ● Philotelia 725 November-December 2020

329

έχει αρ. 59a και τιμή ασφράγιστου €300. Συνάντησα το σφάλμα μόνο σε δύο δημοπρασίες
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στη δημοπρασία
Καραμήτσου αρ. 120/2000, αρ. λαχνού 1300,
ασφράγιστο ζεύγος με ένα κανονικό και ένα με
το σφάλμα πωλήθηκε στα €305 συν την προμήθεια. Δύο ακριβώς χρόνια αργότερα, στη δημοπρασία Βλαστού αρ.197/2002, αρ. λαχνού
2384, ένα ασφράγιστο μπλοκ εννέα γραμματοσήμων, γωνία φύλλου, με το σφάλμα στη μέση, πωλήθηκε στα €186 συν την προμήθεια.

assigned number 59a and its U/M price is
€300. I met the error in just two auctions
during the last twenty years. In Karamitsos
auction no. 120/2000, lot no. 1300, where
a U/M pair comprising an error stamp and
a normal one were sold for €305 plus commission. Then, exactly two years later, in
Vlastos Auction no. 197/2002, lot no. 2384,
where a U/M corner block of nine stamps,
the error stamp being right in the middle,
was sold for €186 plus commission.

WALTER BAUR

WALTER BAUR

νέες εκδόσεις

αναμνηστική σειρά

new issues

commemorative set

Παιδί και γραμματόσημο: Όχι στον εκφοβισμό
Children and stamps: Stop Bullying
Αριθμός σειράς / Issue no.:
Ημερομηνία έκδοσης / Date of circulation:
Διακοπή διάθεσης / Sales suspension:
Διαστάσεις / Dimensions:
Διάτρηση / Perforation:

8-1
8-1
8-2
8-3
8-4

€ 0,10
€ 0,90
€ 1,00
€ 2,00

8-2

Όχι στον εκφοβισμό
Όχι στην απομόνωση
Stop bullying
Stop cyberbullying

8/2020
3.12.2020
2.12.2022
35x45 mm
13¾

8-3

No to intimidation
No to isolation
Stop bullying
Stop cyberbullying

8-4

1.500.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000

Τα γραμματόσημα σχεδιάστηκαν από την Ανθή Λύγκα. Τυπώθηκαν από τη
Veridos Ματσούκης ΑΕ και παραδόθηκαν στις θυρίδες σε φύλλα των 25.
The stamps were designed by (Ms.) Anthi Lygka. They were printed by
Veridos Matsoukis S.A. and sent to the p.o. counters in sheets of 25.
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φιλ οτ ελ ι κ ή
κ ί ν η ση
Ευχές για τη νέα χρονιά
Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού
στέλνει στους αναγνώστες του, τα μέλη και
τους φίλους της ΕΦΕ τις πιο θερμές ευχές
της για την καινούργια χρονιά. Ας είμαστε
αισιόδοξοι για τις μέρες που έρχονται και
ευτυχείς για τα αγαπημένα πρόσωπα που
έχουμε δίπλα μας.
Ευγενική δωρεά
Το μέλος Ανέστης Καραγιαννίδης από
τον Καναδά κατέθεσε στο ταμείο της Εταιρείας 500 ευρώ στη μνήμη Μιχάλη Τσιπίδη.
Η δωρεά αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης άλλου μέλους (βλ. αρ. 724, σ. 262).
Η ΕΦΕ ευχαριστεί θερμά τον δωρητή.
Εκδοτικό πρόγραμμα ΕΛΤΑ 2021
Με απόφαση του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ της
3.12.2020, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια,
στο αναθεωρημένο πρόγραμμα εκδόσεων
του 2021 περιλαμβάνονται δέκα σειρές:
-1. «Ελλάδα 2021 (Α΄)» (ημερομηνία κυκλοφορίας 28.1.2021),
-2. «Ελλάδα 2021 (Β΄)» (24 ή 25.3),
-3. «Europa 2021» (Απειλούμενα Ζώα, 6.5),
-4. «Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2021» (3.6),
-5. «EuroMed 2021» (Χειροποίητα Κοσμήματα της Μεσογείου, 13.7),
-6. «Ελλάδα 2021 (Γ΄)» (23.9),
-7. «Παιδί και Γραμματόσημο» (7.10),
-8. «Χριστούγεννα 2021» (4.11),
-9. «NOTOS 2021» (19.11),
-10. «Ελλάδα 2021 (Δ΄)» (16.12).
Στην ίδια απόφαση ανακοινώθηκαν επίσης: η μετάθεση της σειράς για την Ελευσίνα
- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης από
το 2021 στο 2023, η αντικατάσταση της κοινής σειράς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τις τέσσερις αναμνηστικές
σειρές, όπως περιγράφονται παραπάνω, και
η ματαίωση της έλευσης των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τη μεσαιωνική
βασιλική του 12ου αι. στο Μπάρι.

Στην απόφαση γίνεται σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Η τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας
Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάστηκαν ή συζητήθηκαν στις Δευτεριάτικες συναντήσεις των μελών ξεχώρισαν:
Στις 23 Νοεμβρίου η εξέλιξη του προγράμματος προετοιμασίας της NOTOS 2021
από τον επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής.
Στις 7 Δεκεμβρίου, οι Διαβαλκανικές εκδόσεις Σερβίας, Τουρκίας και Ρουμανίας της
εποχής του Μεσοπολέμου από τον Χάρη
Χρυσοστόμου. Η παρουσίασή του αυτή ήταν
συνέχεια προηγούμενης των αντίστοιχων ελληνικών εκδόσεων, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη άνοιξη.
Στις 21 Δεκεμβρίου, αποσπάσματα σελίδων εκθέματος ταχυδρομικής ιστορίας Θεσσαλονίκης από τον Γιώργο Θωμαρέη, ως
χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ανάπτυξη εκθεμάτων.
Το νέο ψηφιακό «γραμματόσημο»
Στις 10 Δεκεμβρίου, τα ΕΛΤΑ εγκαινίασαν
μια νέα υπηρεσία. Τη διάθεση μέσω διαδικτύου (e-stamp.elta.gr) του αποκαλούμενου
ψηφιακού (και «κατ’ ευφημισμόν») γραμματοσήμου, το οποίο εξυπηρετεί την αποστολή
αλληλογραφίας πρώτης μονάδας βάρους Α΄
προτεραιότητας, κοστίζει €1,90, και πληρώνεται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Το τελικό προϊόν είναι ένας δωδεκαψήφιος κωδικός, ο οποίος αρκεί να γραφτεί (σε
τρεις σειρές των τεσσάρων ψηφίων) στην
άνω δεξιά γωνία του φακέλου που πρόκειται
να ταχυδρομηθεί, πριν ριφθεί ο φάκελος σε
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί των ΕΛΤΑ.
Εκσυγχρονισμός; Καλοδεχούμενος.
Αισθητική; Καμία απολύτως.
Γραμματόσημο; Από πού κι ως πού;
Ένα είναι βέβαιο: Οι λάτρεις των νέων εκδόσεων δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν από
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Γεώργιος Κότσης

(29.10.1925 – 31.10.2020)
Έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών και ο Γιώργος Κότσης!
Παλαιό μέλος της ΕΦΕ (ΑΜ 2027) και τακτικός καταθέτης τευχιδίων
στο εντευκτήριο, είχε διακριθεί στη συλλογή και μελέτη της Μεγάλης
Κεφαλής και είχε κατακτήσει το Μεγάλο Εθνικό Βραβείο της Εθνικής
Τιμητικής Τάξης στην έκθεση ΕΦΕ Ελλάς του 1984 και χρυσό μετάλλιο
στη Stockholmia 1986. Δυστυχώς δεν συνέχισε τη διεθνή παρουσία
του με αυτή τη συλλογή, ώστε να ανέλθει εύκολα στη βαθμίδα του
μεγάλου χρυσού μεταλλίου.
Η μετέπειτα μεγάλη του αγάπη, μέχρι το τέλος της ζωής του, υπήρξε η ελληνική προγραμματοσημική περίοδος. Κατόρθωσε, όταν το
ενδιαφέρον των συλλεκτών γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο της
ελληνικής ταχυδρομικής ιστορίας δεν ήταν αυξημένο, να συγκεντρώσει τεράστιο πλούτο υλικού και να το εκθέσει πρώιμα, τη δεκαετία του ’90, σε εθνική έκθεση
αποσπώντας μεγάλο επίχρυσο μετάλλιο. Έκτοτε δεν την εξέθεσε άλλη φορά.
Υπήρξε ένας ευχάριστος, με χιούμορ ευπατρίδης συλλέκτης, που παρείχε τις γνώσεις του
σε κάθε ενδιαφερόμενο που ζητούσε τη βοήθειά του και δεν έπαυε να ζητά πληροφορίες
για να εμβαθύνει τις γνώσεις του. Ο εκλιπών διατηρούσε πλούσια βιβλιοθήκη ελληνικών και
ξένων δημοπρασιών που παρακολουθούσε ανελλιπώς και μεγάλο φωτογραφικό αρχείο των
εκποιούμενων λαχνών με τις πραγματοποιηθείσες τιμές.
Ας είναι ελαφριά η Αττική γή που τον σκέπασε...
Α.Β.
τον όψιμο ανταγωνιστή του παραδοσιακού
γραμματοσήμου.
ΟΕ NOTOS 2021, ΕΦΟ και FIP
συνυπογράφουν την «Αναγνώριση FIP»
Στις 2 Δεκεμβρίου, η ΟΕ NOTOS 2021,
η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία (ΕΦΟ)
και η Διεθνής Φιλοτελική Ομοσπονδία (FIP)
υπέγραψαν το Συμφωνητικό Αναγνώρισης
της έκθεσης εκ μέρους της FIP.
Λόγω των ακυρώσεων όλων των μεγάλων φιλοτελικών εκδηλώσεων κατά τους
προηγούμενους μήνες αλλά και για αρκετούς
ακόμη από τους επόμενους, αποφασίστηκε
το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να
υπογράψει το Συμφωνητικό στον τόπο κατοικίας του. Έτσι, ο Bernard Jimenez, Αντιπρόεδρος της FIP και Σύνδεσμος (Liaison Officer)
της FIP με την ΟΕ NOTOS 2021, υπέγραψε
στο Παρίσι, ενώ ο Παντελής Λεούσης, Πρόεδρος της ΕΦΟ, και ο Κώστας Χαζάπης, επικεφαλής της ΟΕ NOTOS 2021, υπέγραψαν
στην Αθήνα.

Πένθη
Απεβίωσε την 1η Νοεμβρίου ο Δημήτρης
Κακομήτας (γ. 15.11.1946). Είχε εκλεγεί κατ’
επανάληψη στο Δ.Σ. της ΕΦΟ, ως εκπρόσωπος της Φ.Ε. Πειραιώς. Πάντα διαλλακτικός,
με προτάσεις για την εξομάλυνση των ακραίων θέσεων. Η σύζυγός του Ειρήνη είχε πολυετή θητεία στα τευχίδια της ΕΦΕ.
Έφυγε από τη ζωή στις 17 Νοεμβρίου
πλήρης ημερών η πολυσχιδής αρχιτέκτωνπολεοδόμος δέσποινα Ευθυμία Καλλιγά, σύζυγος του αείμνηστου Αλέξανδρου Καλλιγά
και μητέρα του Στέφανου, αμφοτέρων διακεκριμένων μελών της ΕΦΕ.
Στις 17 Δεκεμβρίου απεβίωσε ο Αθανάσιος
Κάζης, παλαιό μέλος της ΕΦΕ και πρόεδρος
της Φ.Ε. Δράμας. Μόχθησε για την προβολή
του φιλοτελισμού στα δρώμενα της πόλης,
ενώ παράλληλα είχε σπουδαία συνεισφορά
στη μελέτη και καταγραφή αρχειακού υλικού,
φωτογραφιών και δελταρίων της Δράμας.
Η ΕΦΕ συλλυπείται θερμά τους οικείους
τους.
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Παραγγελίες γραμματοσήμων
της κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου
(Φεβρουάριος - Ιούνιος 1914)
Placement of orders of stamps
by the government of the Autonomous Epirus
(February - June 1914)
από τον Ηλία Τεμπέλη

by Elias Tempelis

(συνέχεια από σ. 297)

(continued from p. 297)

Β΄ φάση εκτύπωσης
(Μάρτιος 1914)

Printing phase Β
(Μarch 1914)

Στις 10.3.1914 ο Ι. Καραπάνος επέδωσε
στους Αδελφούς Ασπιώτη σημείωμα με νέα παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας στις κλάσεις
της 1 Δ. και των 2 Δ. αντί της λέξης «Ἤπειρος»
θα ετίθετο εντός ημικυκλίου η φράση «Αὐτόνομος Ἤπειρος»9. Το εργοστάσιο ζήτησε επικύρωση της παραγγελίας από τον Ζωγράφο,
όρισε ότι το κόστος της εκτύπωσης παραμένει
ίδιο (50 λεπτά ανά χιλιάδα), αλλά δήλωσε ότι
για την τροποποίηση της χάραξης στις κλάσεις
της 1 Δ. και των 2 Δ. θα χρέωνε το επιπλέον
ποσό των 100 δρχ. δεδομένου και του σχετικά
μικρού αριθμού10 των παραγγελλόμενων τεμαχίων γι’ αυτές τις κλάσεις.

On 10.3.1914 I. Κarapanos handed Aspiotis Bros a note with a new order, according to which, instead of the word “Epirus”,
the phrase “Autonomous Epirus” would be
engraved within a semicircle on the values of 1 dr. and 2 drs.9 The factory asked
Zographos to confirm the order, clarified
that the cost of printing remains the same
(50 lepta per thousand), but stated that for
the modification of the engraving concerning the values of 1 dr. and 2 drs. they would
charge the additional amount of 100 drs.,
given the relatively small number10 of the
ordered pieces for these values.

9

9

Είναι γνωστό ότι το ελληνικό κράτος δυσχέρανε
την προσπάθεια της κυβέρνησης Ζωγράφου να
οργανώσει την αυτόνομη περιοχή. Έτσι, εκτιμάται ότι η νέα παραγγελία για τις άλλες αξίες της
σειράς έγινε κατόπιν παρέμβασης της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να μη θεωρείται
ότι ο όρος «Ἤπειρος» παραπέμπει στην εντός
της ελληνικής επικράτειας Ήπειρο. Περαιτέρω,
η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να φαίνεται ότι δεν
εμπλέκεται στις ενέργειες της αυτόνομης Ηπείρου
(πβ. Phipps, ό.π., σ. 125).
10 Σχετικά με τις αξίες των δραχμών δεν είναι σαφές
αν οι Αδελφοί Ασπιώτη έλαβαν εξαρχής ποσοτικά

As it is known, the Greek State hindered
the efforts of the Zographos administration
to organize the autonomous area. Thus,
it is estimated that the new order for the
other values of the set was made after an
intervention by the Greek government, so
that the term “Epirus” would not be seen as
alluding to Epirus within the Greek territory.
Furthermore, the Greek government wanted
to show that it was not involved in the activities
of the autonomous Epirus (cf. Phipps, op. cit.,
p. 125).
10 As to the values of drachmas, it is not clear
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Ο Ζωγράφος επικύρωσε την παραγγελία
στις 17.3, αλλά με κάποιες τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, παρήγγειλε τελικά με διαφορετικούς
χρωματισμούς τις κλάσεις του 1 λ., των 5 λ., των
50 λ., της 1 Δ. και των 2 Δ., ζητώντας την επέκταση της χάραξης της φράσης «Αὐτόνομος
Ἤπειρος» εντός ημικυκλίου σε όλες τις κλάσεις
της νέας παραγγελίας και όχι μόνο σε εκείνες
της 1 Δ. και των 2 Δ. Όπως, όμως, φαίνεται από
τα εκδοθέντα γραμματόσημα, εντός ημικυκλίου
τελικά πρέπει να αποφασίστηκε να είναι μόνο
η λέξη «Αὐτόνομος». Οι Αδελφοί Ασπιώτη στις
20.3 δήλωναν ότι είχαν ήδη περατώσει τη νέα
χάραξη και ότι η εκτύπωση θα ολοκληρωνόταν
την επόμενη εβδομάδα, χωρίς επιπλέον χρέωση για την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης, την
οποία προκάλεσε η επέκταση της τροποποίησης της χάραξης σε όλες τις κλάσεις (εικ. 6).

Zographos confirmed the order on
17.3, but with some modifications. In detail,
he finally ordered different colours for the
values of 1 l., 5 l., 50 l., 1 dr. and 2 drs.,
asking for the extension of the engraving
of the phrase “Autonomous Epirus” within
a semicircle to all values of the new order
and not only to those of 1 dr. and 2 drs.
But, as is shown from the issued stamps,
only the word “Autonomous” was finally decided to be placed within a semicircle. On
20.3 Aspiotis Bros stated that they had already finished with the new engraving and
that the printing would be completed in the
following week at no extra cost for the additional expenses caused by the extension
of the modification of the engraving to all
values (fig. 6).

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡᾼ τῇ 20 Μαρτίου 1914
Ἀριθ. 1150 Λ

G. ASPIOTIS BROS
CORFU 20 March 1914
no. 1150 Λ

Ἀξιότιμον Κύριον Γ. Χρηστάκη Ζωγράφον
Εἰς Ἀργυρόκαστρον

Honorable Mr G. Christakis Ζographos
Gjirokastër

Ἀξιότιμε Κύριε,
Βεβαιοῦμεν τελευταίαν ἐπιστολήν μας ἀπὸ
10 ὑπερμεσοῦντος μηνός, εἴμεθα δὲ κάτοχοι
Ὑμετέρας ἀπὸ 17 ἰδίου, δι’ ἧς ἐπικυροῦτε τὴν
παραγγελίαν Σας νέας σειρᾶς γραμματοσήμων
διαβιβασθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ κυρίου Καραπάνου ὡς ἑξῆς

Honorable Sir,
We hereby certify our last letter dated
10 March and we have received Your letter
dated 17 March, in which you confirm Your
order for a new set of stamps forwarded to
us by Mr Karapanos as follows:

500.000 τεμαχίων		τῆς κατηγορίας λεπτοῦ 1.
500.000
"		
"
"
5.
100.000
"		
"
"
50.
25.000
"		
"
δραχμῶν 2.
50.000
"		
"
"
1.
μὲ διαφορετικοὺς χρωματισμοὺς καὶ μὲ τὴν
τροποποίησιν τῆς λέξεως «Ἤπειρος» διὰ τῶν
μικρή παραγγελία, όπως φαίνεται από τη φράση
τους «εἰς τόσον μικρὰ ποσά» (επιστολή 10.3), ή αν
οι ποσότητες της όποιας παραγγελίας μειώθηκαν
στη συνέχεια, όταν παραγγέλθηκε η τροποποίηση
της χάραξης για όλες πλέον τις αξίες, όπως φαίνεται από τη φράση τους «ἡ ἐλάττωσις τῶν ποσῶν»
(επιστολή 20.3). Καθοριστικής σημασίας θα ήταν
εδώ το περιεχόμενο της μνημονευόμενης επιστολής του Ζωγράφου προς τους Αδελφούς Ασπιώτη
στις 17.3, η οποία μάλλον δεν έχει σωθεί.

500,000 pieces of the 1 lepton value.
500,000
"
" " 5 lepta
"
100,000
"
" " 50
"
"
25,000
"
" " 2 drachmas "
50,000
"
" " 1 drachma "
with different colours and with the
whether Aspiotis Bros received a small order from the beginning, as seems from their
phrase “in so small quantities” (letter dated
10.3), or whether the whatever quantities of
the order were reduced afterwards, when the
modification of the engraving was ordered for
all values, as seems from their phrase “reduction of the quantities” (letter dated 20.3).
The content of the mentioned letter by Zographos to Aspiotis Bros dated 17.3 would be of
decisive importance here, but probably it has
not survived.
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Εικ. 6: Επιστολή Αφών
Ασπιώτη προς Γ. Ζωγράφο
(20.3.1914)
Fig. 6: Letter by Aspiotis
Bros to G. Zographos
(20.3.1914)

λέξεων «Αὐτόνομος Ἤπειρος». Τὴν παραγγελίαν ταύτην ἐθέσαμεν εἰς ἄμεσον ἐκτέλεσιν περατώσαντες ἤδη τὴν τροποποίησιν τῆς χαράξεως.
Ἐλπίζομεν δὲ ἐντὸς τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος
νὰ ἔχωμεν ἕτοιμα πρὸς παράδοσιν.
Τιμὰς θὰ κρατήσωμεν τὰς αὐτὰς τὰς διαλαμβανομένας εἰς τὴν ἀπὸ 10 τρέχ. ἐπιστολήν
μας, καίτοι ἡ ἐλάτ[--------------- σελίδα 2 ---------------]
τωσις τῶν ποσῶν καὶ ἡ ἐπέκτασις τῆς τρο-

modification of the word “Epirus” through
the words “Autonomous Epirus”. We proceeded immediately to the execution of this
order, having already completed the modification of the engraving. We hope that
within the week we will have some ready
for delivery.
The prices will be the same with those
described in our letter dated 10 March,
even though the reduction
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ποποιήσεως τῆς χαράξεως ἐφ’ ὅλων τῶν κατηγοριῶν μᾶς προσθέτει δαπάνας.
Ἐπὶ τούτοις
Διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως.
(Σφραγίδα) ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
(Υπογραφή) Ν.Γ. Ἀσπιώτης
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[--------------- page 2 ---------------]
of the quantities and the expansion of
the modification of the engraving on all values is an additional expense for us.
Therefore, we remain with deep appreciation.
(Stamp) G. ΑSPIOTIS Bros
(Signature) Ν.G. Aspiotis

Στις 31.3.1914 το εργοστάσιο απέστειλε κάποιο έγγραφο στον Ζωγράφο. Όπως επιβεβαιώνεται από τους Αδελφούς Ασπιώτη σε έγγραφο της 14.4 προς τον Ζωγράφο, εκείνος στις 7.4
απέστειλε προς αυτούς επιταγή ύψους 1.682,85
δρχ. για την εξόφληση όλων των προηγούμενων
παραγγελιών της Α΄ και Β΄ φάσης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της συσκευασίας
τους (τιμολόγια υπ’ αριθ. 100, 107 και 171). Το
τελευταίο τιμολόγιο πρέπει να αντιστοιχεί στην
εκτύπωση των κλάσεων του 1 λ., των 5 λ., των
50 λ., της 1 Δ. και των 2 Δ (πβ. εικ. 7).

On 31.3.1914 the factory sent a letter
to Zographos. As they confirm in a letter
to Zographos dated 14.4, he sent them a
cheque for 1,682.85 drs. on 7.4 as a full
payment for all the previous orders of
phases A and B, including the cost of packing (invoices nos. 100, 107 and 171). The
last invoice must correspond to the printing
of the values of 1 l., 5 l., 50 l., 1 dr. and 2
drs. (cf. fig. 7).

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡᾼ τῇ 14 Ἀπριλίου 1914
Ἀριθ. 1431 Λ

G. ASPIOTIS BROS
CORFU 14 April 1914
no. 1431 Λ

Κύριον Γεώργιον Χρηστάκη Ζωγράφον
Ἀργυρόκαστρον

Mr Georgios Christakis Ζographos
Gjirokastër

Ἀξιότιμε Κύριε,
Βεβαιοῦμεν ἐπιστολήν μας ἀπὸ 10 τρέχοντος μηνὸς εἴμεθα δὲ κάτοχοι Ὑμετέρας ἀπὸ 7
ἰδίου μετ’ ἐσωκλείστου ἐπιταγῆς Σας διαταγῇ
ἡμῶν ἀξίας Δραχ. 1682.85, ποσὸν τὸ ὁποῖον
ἐνεγράψαμεν εὶς πίστωσίν Σας καὶ εἰς ἐξόφλησιν τιμολογίων μας ὑπ’ ἀριθ. 100, 107 & 171,
ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς εἰσπράξεως.
Τὴν μικρὰν παραγγελίαν Σας γραμματοσήμων κλάσεως δραχμῶν 5 ἔχομεν ἤδη ἑτοίμην
ὰπὸ τοῦ παρελθόντος Σαββάτου, ὡς ὑπεσχέθημεν, καὶ ἀναμένομεν ἐντολήν Σας πρὸς
παράδοσιν. Τὴν ἀξίαν αὐτῆς ἀνερχομένην εὶς
Δραχ. 60,- κατὰ τὸ ἐσώκλειστον ὑπ’ ἀριθ. 243
τιμολόγιόν μας ἐνεγράψαμεν εἰς χρέωσιν τοῦ
λογαριασμοῦ Σας.
Ἐπὶ τούτοις
Διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως

Honorable Sir,
We hereby certify our letter dated 10
April and we have received Your letter
dated 7 April with your enclosed cheque
payable to us for 1,682.85 Drs., an amount
which we have credited to You for the payment of our invoices nos. 100, 107 & 171
without prejudice to the collection of the
amount.
Your small order for stamps of the 5
drachmas value has already been completed since last Saturday, as we promised,
and we await your notification concerning
its delivery. Its due amount is 60 Drs. and
has been charged to Your account according to our enclosed invoice no. 243.
Therefore, we remain with deep appreciation.

(Σφραγίδα) ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
(Υπογραφή) Ν.Γ. Ἀσπιώτης
Ἐσώκλειστα
1 Λογαριασμὸς
1 Τιμολόγιον

(Stamp) G. ΑSPIOTIS Bros
(Signature) Ν.G. Aspiotis
Enclosed
1 Statement
1 Invoice
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Εικ. 7: Οι επτά αξίες της σειράς των «Σκοπευτών» που
κυκλοφορούσαν στις 16.4.1914, σε φύλλο με λογότυπο
της κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου και επίσημες
σφραγίδες (Δημοπρασία Collectio.bid, Οκτ. 2020).
Fig. 7: The seven values of the “Marksmen” set which
were in circulation on 16.4.1914, on a sheet with letterhead of the government of the Autonomous Epirus and
official handstamps (Collectio.bid auction, Oct. 2020).
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Γ΄φάση εκτύπωσης
(Απρίλιος 1914)

Printing phase C
(Αpril 1914)

Στις 10.4.1914 σε επιστολή των Αδελφών
Ασπιώτη προς τον Ζωγράφο δηλωνόταν ότι
ήταν σε εξέλιξη η εκτέλεση νέας παραγγελίας
εκτύπωσης της κλάσης των 5 Δ. (30.000 τεμ.),
την οποία τους είχε διαβιβάσει ο Κ. Γαβαλλιάς11.
Το κόστος εκτύπωσης θα ανερχόταν σε 60 δρχ.
λόγω της μικρής ποσότητας και στις 14.4 το εργοστάσιο δήλωνε στον Ζωγράφο ότι η παραγγελία ήταν ήδη έτοιμη, βάσει και του συνημμένου τιμολογίου υπ’ αριθ. 243/14.4.1914 (εικ. 8),
που είναι το τέταρτο και τελευταίο τιμολόγιο για
την εκτύπωση της σειράς των «Σκοπευτών».
Έτσι, αναμενόταν σχετική εντολή για την παράδοση. Συνεπώς, το συνολικό κόστος εκτύπωσης όλων των κλάσεων της σειράς ανήλθε
σε 1.742,85 δρχ., συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων συσκευασίας.

On 10.4.1914 in a letter by Aspiotis Bros
to Zographos it was stated that they were
in the process of execution of a new order
for the printing of the 5 drs. value (30,000
pieces), conveyed to them by K. Gavallias11. Τhe cost of printing would be 60 drs.
due to the small quantity and on 14.4 the
factory informed Zographos that the order
was already completed, according to the
attached invoice no. 243/14.4.1914 (fig. 8),
which is the fourth and last invoice for the
printing of the “Marksmen” set. Thus, they
expected instructions concerning the delivery. Consequently, the total cost of printing
of all values of the set was 1,742.85 drs.,
including the cost of packing.

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡᾼ τῇ 10 Ἀπριλίου 1914
Ἀριθ. 1428 Λ
Κύριον Γεώργιον Χρηστάκη Ζωγράφον
Ἀργυρόκαστρον
Ἀξιότιμε Κύριε,
Βεβαιοῦμεν ἐπιστολήν μας ἀπὸ 31 παρελθόντος μηνός, εὐχαρίστως δὲ πληροφοροῦμεν
Ὑμᾶς ὅτι τὴν παραγγελίαν Σας 30000 γραμματοσήμων ἀξίας 5 δραχμῶν ἐνεγράψαμεν
πρὸς ἐκτέλεσιν, διὰ τὴν ὅσον ἔνεστι ταχυτέραν
ἀποστολὴν αὐτῆς καὶ εἰς τὴν τιμὴν δραχμῶν 60
συνολικῶς, λόγῳ τῆς μικρότητος τοῦ ποσοῦ:
τοῦτο ἄλλως τε ἐδηλώσαμεν καὶ εἰς τὸν Κ. Γαβαλλιᾶν μέσῳ τοῦ ὁποίου καὶ μᾶς διεβιβάσατε
τὴν ὡς ἄνω παραγγελίαν Σας.
Ἐπὶ τούτοις
Διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως
(Σφραγίδα) ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
(Υπογραφή) Ν.Γ. Ἀσπιώτης

11 Δεδομένου ότι στρατιωτικός σύμβουλος της κυ-

βέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου εκείνη την
περίοδο ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Αλέξανδρος
Γαβαλλιάς, πιθανολογείται ότι ο Κ. Γαβαλλιάς
ήταν συγγενής του.

G. ASPIOTIS BROS
CORFU 10 April 1914
no. 1428 Λ
Mr Georgios Christakis Ζographos
Gjirokastër
Honorable Sir,
We hereby certify our letter dated 31
March and with pleasure we inform You that
we have recorded your order for 30,000
stamps of 5 drachmas value, so that it will
be dispatched as soon as possible at the
price of 60 drachmas in total, due to the
small number of the quantity: anyway, this
is what we told K. Gavallias through whom
You conveyed the above order to us.
Therefore, we remain with deep appreciation.
(Stamp) G. ΑSPIOTIS Bros
(Signature) Ν.G. Aspiotis

11 Given that Lieutenant Colonel Alexandros

Gavallias was military advisor to the government of the Autonomous Epirus at that time,
it is possible that K. Gavallias was a relative
of his.
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Εικ. 8: Τιμολόγιο Αφών Ασπιώτη υπ’ αριθ. 243/14.4.1914
Fig. 8: Invoice by Aspiotis Bros no. 243/14.4.1914

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
Ἀριθ. 243/
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡᾼ τῇ 14 Ἀπριλίου 1914

G. ASPIOTIS BROS
no. 243/
CORFU 14 April 1914

Ὁ Κύριος Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος
Ἀργυρόκαστρον

Mr Georgios Christakis Ζographos
Gjirokastër

Δοῦναι

Debit invoice

Διὰ τὰ κάτωθι ἐμπορεύματα πληρωτέα τοῖς
μετρητοῖς
Ἀποσταλέντα αὐτῷ κατ’ ἐντολὴν καὶ διὰ λ/σμόν
του
1 δέμα περιέχον
30.000 Γραμματόσημα αὐτονόμου Ἠπείρου
κλάσ. δραχ. 5 ἀντὶ Δραχ. 60.-

For the merchandise below to be paid in
cash
Forwarded to him according to his order
and on his behalf
1 parcel containing
30,000 Stamps of the autonomous Epirus
5 drs. value for Drs. 60.-

Παραγγελία πώλησης
(Ιούνιος 1914)

Order for sale
(June 1914)

Σχετικά με τη μαζική πώληση αυτών των
γραμματοσήμων στην Ελλάδα, πιθανότατα για
εξασφάλιση οικονομικών πόρων προς όφελος
της Αυτόνομης Ηπείρου, ενδεικτική είναι μία
επιστολή της Θεανώς Ζωγράφου (1858-1922),
η οποία ήταν αδελφή του Γεωργίου Ζωγράφου
και σύζυγος του πολιτικού Λεωνίδα Δεληγεώργη. Στις 9.6.1914 ενημέρωνε (εικ. 9) έναν μη
κατονομαζόμενο άνδρα ότι, λόγω επικείμενου
ταξιδιού της στις Σπέτσες, η ίδια δεν μπορούσε
να κρατήσει δέμα με γραμματόσημα της Αυτόνομης Ηπείρου, που της είχε στείλει εκείνος ο

Indicative of the massive sale of these
stamps in Greece, most probably for the
collection of funds for the benefit of the
Autonomous Epirus, is a letter by Theano
Zographou (1858-1922), who was sister of
Georgios Zographos and wife of the politician Leonidas Deligeorgis. On 9.6.1914
she informed (fig. 9) a person, whose name
was not disclosed, that, due to her imminent trip to Spetsai, she could not keep
a parcel with stamps of the Autonomous
Epirus, which that person had sent to her

Φιλοτέλεια 725 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020 ● Philotelia 725 November-December 2020

άνδρας μέσω του Β. Βοΐλα12. Έτσι, ζήτησε από
τον Βοΐλα την προώθηση του δέματος στον Γ.
Δούμα, ο οποίος και θα αναλάμβανε την πώληση των γραμματοσήμων. Μας είναι άγνωστη η
όποια εξέλιξη αυτής της παραγγελίας.
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through V. Voilas12. Thus, she asked Voilas
to forward the parcel to G. Doumas, who
would undertake the sale of the stamps.
Whatever happened with this order remains unknown.

Εικ. 9: Επιστολή Θεανώς Ζωγράφου – Δεληγεώργη προς μη κατονομαζόμενο παραλήπτη (9.6.1914)
Fig. 9: Letter by Theano Zographou – Deligeorgi to an unnamed recipient (9.6.1914)

Ἐν Σπέτσαις, τὴν 9 Ἰουνίου 1914.

Spetsai, 9 June 1914.

Ἀξιότιμε Κύριε,
Ὁ Κύριος Β. Βοΐλας μοῦ ἔφερε κατὰ παραγγελίαν σας ἓν δέμα γραμματοσήμων τῆς
Αὐτονόμου Ἠπείρου ἀλλ’ ἐπειδὴ ἀνεχώρουν
τὴν ἐπαύριον πολὺ πρωῒ διὰ τὰς Σπέτσας,
λυποῦμαι ὅτι δὲν μοῦ ἦτο δυνατὸν νὰ τὰ κρατήσω. Συνεβούλευσα λοιπὸν αὐτόν, μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι τοιαύτη θὰ ἦτο καὶ ἡ θέλησίς σας,
νὰ τὰ παραδώσῃ εἰς τὸν Κον Γ. Δούμαν. Τοῦτο
καὶ ἔπραξε λαβὼν ἀπόδειξιν παρ’ αὐτοῦ. Παρακαλῶ ὅθεν νὰ συνεννοηθῆτε μετὰ τοῦ Κου
Δούμα ὡς καὶ μετὰ τοῦ Κου Βοΐλα περὶ τῆς πωλήσεως αὐτῶν.
Μετὰ πολλῆς ὑπολήψεως
Θεανὼ Λ. Δεληγεώργη.

Honorable Sir,
According to your order, Mr V. Voilas
brought me one parcel with stamps of the
Autonomous Epirus, but, since I was leaving
the following day very early in the morning
for Spetsai, I am sorry that it was not possible for me to keep them. Therefore, being
confident that this would be in accordance
with your own will, as well, I advised him to
deliver them to Mr G. Doumas. This is what
he did, having received a receipt from him.
Therefore, please consult Mr Doumas, as
well as Mr Voilas about their sale.
With deep appreciation
Theano L. Deligeorgi.

12 Πιθανόν πρόκειται για τον Γιαννιώτη ιατρό και με-

τέπειτα Υπουργό Βασίλειο Βοΐλα (1884-1969).

12 It is probably Vasileios Voilas (1884-1969)

from Ioannina, who was doctor and later Minister.
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Παραγγελία εκτύπωσης σε άλλα
χρώματα και διαστάσεις (Ιούνιος 1914)

Order for printing in other colours
and dimensions (June 1914)

Στις 21.6.1914 σε έγγραφό τους προς τον
Ζωγράφο (εικ. 10), οι Αδελφοί Ασπιώτη επιβεβαίωναν ότι ο Παρμενίδης τους είχε διαβιβάσει
παραγγελία γραμματοσήμων «μὲ τὴν αὐτὴν
παράστασιν τοῦ παρελθόντος». Δεδομένου ότι
η μόνη σειρά γραμματοσήμων που είχε εκδοθεί
για λογαριασμό της κυβέρνησης της Αυτόνομης
Ηπείρου από το ίδιο εργοστάσιο ήταν εκείνη των
«Σκοπευτών», θεωρείται βέβαιο ότι αυτή θα ήταν
η παράσταση και της εν λόγω παραγγελίας13.
Στην παραγγελθείσα επανέκδοση θα διέφεραν
οι χρωματισμοί, αλλά γι’ αυτούς δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, θα άλλαζαν
και οι διαστάσεις των γραμματοσήμων, προκειμένου να ομοίαζαν προς εκείνες της σειράς της
«Εκστρατείας» (1913), που είχε τυπωθεί επίσης
από το εργοστάσιο Ασπιώτη. Ενώ η αρχική σειρά των «Σκοπευτών» τυπώθηκε σε φύλλα των
100, η επανέκδοσή της θα τυπωνόταν σε φύλλα των 50, όπως, ακριβώς, δηλαδή, και η σειρά
της «Εκστρατείας». Το κόστος της επανέκδοσης
θα ανερχόταν σε 70 λεπτά ανά χιλιάδα, ήτοι 20
λεπτά παραπάνω ανά χιλιάδα σε σχέση με την
αρχική σειρά. Συνεπώς, η εκτύπωση των συνολικά 3.850.000 παραγγελθέντων τεμαχίων,
χωρίς τα έξοδα συσκευασίας, θα κόστιζε 2.695
δρχ. Το εργοστάσιο ζητούσε από τον Ζωγράφο
να επικυρώσει την παραγγελία και η παράδοση
θα επραγματοποιείτο σε 20 μέρες. Όπως είναι
σαφές, αυτή η παραγγελία δεν εκτελέστηκε, αλλά οι λόγοι δεν είναι γνωστοί.

On 21.6.1914 in a letter to Zographos
(fig. 10), Aspiotis Bros confirmed that Parmenides had forwarded to them an order
for stamps “with the same design as in the
past”. Given that the only set of stamps
which had been issued on behalf of the Autonomous Epirus by the same factory was
the “Marksmen” set, it is taken for granted
that this would be the design for this order,
as well13. The colours would be different in
the ordered re-issue, but no more information is given about them. The dimensions
would also change in order to be similar to
those of the “Campaign” set (1913), which
was also printed by the Aspiotis factory.
While the initial “Marksmen” set was printed in sheets of 100, its re-issue would be
printed in sheets of 50, i.e. exactly like the
“Campaign” set. The cost of the re-issue
would be 70 lepta per thousand, i.e., 20
lepta more per thousand, compared to the
initial set. Consequently, the printing of the
3,850,000 ordered pieces, not including
the cost of packing, would reach 2,695 drs.
in total. The factory asked Zographos to
confirm the order and the delivery would be
in 20 days. As it is clear, this order was not
executed, but the reasons are not known.

ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡᾼ τῇ 21 Ἰουνίου 1914
Ἀριθ. 2629 Λ

G. ASPIOTIS BROS
CORFU 21 June 1914
no. 2629 Λ
Mr Georgios Christakis Ζographos
Gjirokastër

Ἀξιότιμε Κύριε,
Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ ἐπικυρώσωμεν
Ὑμῖν τὴν μέσῳ τοῦ Κυρίου Παρμενίδου διαβιβασθεῖσαν ἡμῖν παραγγελίαν Σας γραμματοσήμων,

Honorable Sir,
We have the honour to confirm to You
that we received through Mr Parmenides
Your order concerning stamps with the
same design as in the past, which will be
modified according to the suggestions by
the above mentioned Mr Parmenides in di-

13 Ο Έξαρχος, ό.π., Φλεβάρης 1989, σ. 82, και Απρί-

13 Exarchos, op. cit., February 1989, p. 82, and

Κύριον Γεώργιον Χρηστάκη Ζωγράφον
Ἀργυρόκαστρον

λης 1989, σ. 241, εσφαλμένα αντιλαμβανόταν ότι
το εν λόγω έγγραφο αναφέρεται στην έκδοση της
Σημαίας με τον Δικέφαλο Αετό.

Αpril 1989, p. 241, wrongly understood that
this document refers to the set of the Flag
with the Two-headed Eagle.
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Εικ. 10: Επιστολή Αφών Ασπιώτη προς Γ. Ζωγράφο (21.6.1914)
Fig. 10: Letter by Aspiotis Bros to G. Zographos (21.6.1914)

μὲ τὴν αὐτὴν παράστασιν τοῦ παρελθόντος, τροποποιηθησομένην κατὰ τὰς ὑποδείξεις τοῦ αὐτοῦ
Κυρίου Παρμενίδου καὶ εἰς διαστάσεις ὁμοίας
ἐκείνων τῶν γραμματοσήμων ἐκστρατείας τῆς
Ἑλλάδος, εἰς ποσὰ δὲ κατὰ κατηγορίας τὰ ἑξῆς
1.000.000 κλάσεως λεπτῶν 1
1.000.000
"
"
5
500.000
"
"
10
500.000
"
"
25
250.000
"
"
50
250.000
"
δραχμῆς 1
250.000
"
δραχμῶν 2
100.000
"
"
5
Τὰ γραμματόσημα ταῦτα θέλομεν ἐκτυπώσῃ ἀνὰ φύλλα διάτρητα τῶν 50 τεμαχίων εἰς

mensions similar to the Campaign stamps
of Greece, in the following quantities per
value:
1,000,000 pieces of the 1 lepton value
1,000,000 "
" " 5 lepta
"
500,000
"
" " 10
"
"
500,000
"
" " 25
"
"
250,000
"
" " 50
"
"
250,000
"
" " 1 drachma "
250,000
"
" " 2 drachmas "
100,000
"
" " 5
"
"
We will print these stamps in perforated
sheets of 50 pieces in different colours, with
variations from those of the corresponding
values of Your previous orders and we will
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διαφόρους χρωματισμούς, παραλλάσσοντας
ἐκείνων τῶν ἀντιστοίχων κλάσεων τῶν προγενεστέρων παραγγελιῶν Σας, τιμὴν δὲ θέλομεν
τιμολογήσῃ τὴν τῶν λεπτῶν 70 ἀνὰ χιλιάδα, διὰ
παράδοσιν ἐνταῦθα, ἥτις ὑπολογίζομεν νὰ βραδύνῃ περὶ τὰς εἴκοσιν ἡμέρας.
Ἀναμένοντες τὴν ἐπικύρωσιν ἐκ μέρους Σας
τοῦ περιεχομένου τῆς παρούσης
Διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως
(Σφραγίδα) ΔΙ’ ΕΠΙΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
(Υπογραφή) (δυσ/γνωστα αρχικά) Παπαδάτος
Ἐστάλη τηλεγρ. παραγγελία πρὸς ἐκτύπωσιν
νέου γραμματοσήμου σχεδίου Ὀθωναίου.
Παραγγελία για σειρά «Δικέφαλου Αετού»
(Φεβρουάριος 1914)

charge a price of 70 lepta per thousand for
delivery here, which we estimate to take
approximately 20 more days.
Awaiting Your confirmation of the content of this letter, we remain with deep appreciation.
(Stamp) On behalf of G. ΑSPIOTIS Bros
(Signature with illegible initials) Papadatos
An order was sent by telegram for printing
of a new stamp on a design by Othonaios.
Order for the “Two-headed Eagle” set
(February 1914)

Στην επιστολή των Αδελφών Ασπιώτη προς
τον Ζωγράφο στις 21.2.1914 αναγραφόταν ότι ο
N. Σπυρομήλιος τους ανέθεσε παραγγελία γραμματοσήμων με παράσταση τον «Δικέφαλο Αετό»
και από κάτω τις λέξεις «Αὐτόνομος Ἤπειρος
1914» με τις εξής ποσότητες κατά κλάση: 1 λ.
(200.000 τεμ.), 2 λ. (200.000 τεμ.), 3 λ. (150.000
τεμ.), 5 λ. (900.000 τεμ.), 20 λ. (200.000 τεμ.), 30
λ. (150.000 τεμ.), 50 λ. (200.000 τεμ.), 1 Δ. (50.000
τεμ.), 2 Δ. (10.000 τεμ.) και 5 Δ. (5.000 τεμ.). Κάθε αξία θα έφερε δύο χρωματισμούς, έναν για
τον αετό και έναν για το «δάπεδον». Το κόστος
της χάραξης θα ανερχόταν σε 110 δρχ., ενώ το
κόστος της εκτύπωσης θα ήταν 75 λεπτά ανά
χιλιάδα. Έτσι, συνολικά, χωρίς τα έξοδα συσκευασίας, το κόστος της εκτύπωσης των 2.065.000
τεμαχίων θα ανερχόταν σε 1.658,75 δρχ. Στις
28.2.1914 ο Ζωγράφος έδωσε την έγκρισή του
για την εκτύπωση αυτών των γραμματοσήμων
συνολικής αξίας 500.000 δρχ., όπως, μάλλον
εσφαλμένα, ο ίδιος υπολόγιζε, καθώς, σύμφωνα
με τα παραπάνω, ο Ν. Σπυρομήλιος είχε δώσει
παραγγελία συνολικής αξίας μόλις 335.500 δρχ.
Περαιτέρω, ο Ζωγράφος ενέκρινε τα σχέδια, τα
οποία επίσης διέθετε ο Ν. Σπυρομήλιος.
Αυτή η παραγγελία γραμματοσήμων δεν
εκτελέστηκε και μάλλον υιοθετήθηκαν αρκετές
τροποποιήσεις14, οι οποίες πρέπει να οδήγησαν
έξι μήνες αργότερα στη δεύτερη τακτική έκδοση

In an Aspiotis Bros’ letter to Zographos
on 21.2.1914 it was written that N. Spyromilios placed an order for stamps with the
“Two-headed Eagle” design and below
that the words “Autonomous Epirus 1914”
with the following quantities per value: 1 l.
(200,000 pieces), 2 l. (200,000 pieces), 3
l. (150,000 pieces), 5 l. (900,000 pieces),
20 l. (200,000 pieces), 30 l. (150,000 pieces), 50 l. (200,000 pieces), 1 dr. (50,000
pieces), 2 drs. (10,000 pieces) and 5 drs.
(5,000 pieces). Each value would bear two
colours, one for the eagle and one for the
“base”. Τhe cost of engraving would be
110 drs., while the cost of printing would
be 75 lepta per thousand. Thus, in total,
the cost of printing 2,065,000 pieces would
be 1,658.75 drs., not including the cost of
packing. On 28.2.1914 Zographos gave
his authorization for the printing of these
stamps of a total value of 500,000 drs., as
he rather mistakenly calculated, since, according to the above quantities, N. Spyromilios had given an order of a total value
335,500 drs. only. Furthermore, Zographos
approved the designs, which were also in
the hands of N. Spyromilios.
This order for stamps was not executed
and probably a number of modifications
were adopted14. Six months later, they
must have led to the second definitive issue of the Autonomous Epirus, which is

14 Στις τροποποιήσεις εντάσσονται η προσθήκη του

14 The modifications include the addition of the

φόντου της σημαίας, η απάλειψη του έτους 1914

background of the flag, the deletion of the
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της Αυτόνομης Ηπείρου, που είναι γνωστή ως
«Σημαία Ηπείρου» και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1914, και μάλιστα σε αντικατάσταση
της σειράς των «Σκοπευτών». Προφανώς, η ως
άνω παραγγελία για τη σειρά του «Δικεφάλου
Αετού» δεν θα είχε και νόημα να εκτελεσθεί, τη
στιγμή κατά την οποία η εκτύπωση εκείνης των
«Σκοπευτών» ήταν ταυτόχρονα σε πλήρη εξέλιξη στα τέλη Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.

known as “Epirus Flag” and circulated in
August 1914 indeed in order to replace
the “Marksmen” set. Evidently, the execution of the afore-mentioned order for the
“Two-headed Eagle” set would be meaningless at a time when the printing of the
“Marksmen” set was contemporaneously in
full progress at the end of February of the
same year.

Παραγγελία για σειρά
σε σχέδιο Οθωναίου (Ιούνιος 1914)

Order for a set on a design
by Othonaios (June 1914)

Όπως προκύπτει από χειρόγραφη σημείωση στην από 21.6.1914 επιστολή των Αδελφών
Ασπιώτη προς τον Ζωγράφο (εικ. 11), τελικά το
εργοστάσιό τους έλαβε τηλεγραφικώς παραγγελία για εκτύπωση νέου γραμματοσήμου «σχεδίου Ὀθωναίου». Για αυτήν την παραγγελία, η
εκτέλεση της οποίας δεν προχώρησε, δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες. Για την πιθανή
ταύτιση του σχεδιαστή ίσως έχει τη σημασία του
το ότι ο Νικόλαος Οθωναίος (1877-1949) ως ζωγράφος και φωτογράφος ασχολήθηκε με θέματα
από τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13
και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων15.

As derives from a handwritten note on
Aspiotis Bros’ letter to Zographos dated
21.6.1914 (fig. 11), their factory finally received by telegram an order for the printing
of a new stamp according to a “design by
Othonaios”. For this order, the execution of
which was not forwarded, we have no other
information. For the possible identification
of the designer, it may be important to mention that Nikolaos Othonaios (1877-1949)
as a painter and photographer worked on
themes from the 1912-13 Balkan Wars and
the liberation of Ioannina15.

Εικ. 11: Χειρόγραφη σημείωση στην επιστολή των Αφών Ασπιώτη (21.6.1914) προς Γ. Ζωγράφο (εικ. 10)
Fig. 11: Handwritten note on the letter by Aspiotis Bros (21.6.1914) to G. Zographos (fig. 10)
και ότι η λέξη «Αὐτόνομος» τίθεται αριστερά της
παράστασης, ενώ η λέξη «Ἤπειρος» δεξιά της.
15 Ο Έξαρχος, ό.π., Φλεβάρης 1989, σ. 82, εσφαλμένα θεωρεί ότι η χειρόγραφη σημείωση αναφέρεται στην οριστική τηλεγραφική παραγγελία
της σειράς της «Ελληνικής Σημαίας», όπως την
αποκαλεί, και, περαιτέρω, διατυπώνει μία λιγότερο πιθανή εικασία, ότι, δηλαδή, το επίθετο «Οθωναίος» ίσως είναι του μετέπειτα στρατηγού, που
έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και
συμμετείχε στο επαναστατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης.

year 1914 and that the word “Autonomous”
is placed on the left of the design, while the
word “Epirus” on the right.
15 Exarchos, op. cit., February 1989, p. 82, mistakenly considers that the handwritten note refers to the telegram with the final order of the
“Greek Flag” set, as he calls it, and, furthermore, formulates a less plausible conjecture,
namely that the surname “Othonaios” was
probably that of the General, who afterwards
took part in the Balkan Wars and participated in
the revolutionary movement in Thessaloniki.
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Συμπερασματικά, τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν εδώ δείχνουν ότι πέντε πρόσωπα εκ
μέρους της αυτόνομης κυβέρνησης της Ηπείρου είχαν εμπλακεί στις συνεννοήσεις με το
εργοστάσιο Ασπιώτη, ενώ τέσσερα πρόσωπα
προσεγγίστηκαν για μία μαζική πώληση γραμματοσήμων στην Αθήνα. Ορισμένα από αυτά τα
έγγραφα σε συνδυασμό και με άλλες πηγές της
εποχής δίνουν καταρχάς νέες άγνωστες επίσημες πληροφορίες για την παράσταση και τις φάσεις εκτύπωσης της σειράς των «Σκοπευτών»,
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είναι, μεταξύ
άλλων, γνωστό ούτε κάποιο διάταγμα σχετικό με
την έκδοσή της, ούτε ο σχεδιασμός για την επανέκδοσή της. Περαιτέρω, άλλα έγγραφα αποκαλύπτουν την απόπειρα που έγινε για την έκδοση
σειράς με παράσταση τον «Δικέφαλο Αετό», η
οποία, όπως φαίνεται, μετά από τροποποιήσεις
έδωσε τη θέση της στην τελικά εκδοθείσα σειρά
της «Σημαίας Ηπείρου». Επίσης, εντοπίζεται και
σύντομη αναφορά για την ύπαρξη σχεδίου μάλλον του ζωγράφου Οθωναίου, προς χρήση σε
μια παραγγελθείσα νέα σειρά γραμματοσήμων,
η οποία θα μπορούσε να ήταν η τρίτη τακτική σειρά της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου από
το εργοστάσιο Ασπιώτη. Τέλος, από τα αριθμητικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα ως άνω
έγγραφα, προκύπτει ότι από τον Φεβρουάριο ως
τον Ιούνιο του 1914 είχαν παραγγελθεί συνολικά
9.120.000 τεμάχια διαφορετικών σειρών, από τα
οποία εκτυπώθηκαν μόνο τα 3.205.000 τεμάχια
της σειράς των «Σκοπευτών».

Conclusively, the documents presented here show that five persons on behalf
of the autonomous government of Epirus
were involved in talks with the Aspiotis factory, while four persons were approached
for a massive sale of stamps from the
“Marksmen” set in Athens. Some of these
documents in conjuction with other sources
of that period give initially new unknown information about the design and the printing
phases of the “Marksmen” set, given that
until today, among other things, no decree
is known concerning its issuing, and the
same goes for the planning for a re-issue.
Furthermore, other documents reveal the
attempt made for the issue of a set with the
design of a “Two-headed Eagle”, which, as
it seems, gave its place to the finally issued
“Epirus Flag” set. There is also a brief reference to the existence of a design probably
by the painter Othonaios, which would be
used for an order for a new set of stamps;
this could have been the third definitive
set of the government of the Autonomous
Epirus by the Aspiotis factory. Finally, from
the numbers mentioned in the abovementioned documents, it derives that from
February until June 1914 9,120,000 pieces
from different sets were ordered, but, of
all these, only the 3,205,000 pieces of the
“Marksmen” set were printed.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα Μέλη της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, ώρα 11:00 π.μ., στο εντευκτήριο
της ΕΦΕ, Ακαδημίας 57, 4ος όροφος με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση ισολογισμού 2020 και προϋπολογισμού 2021
3. Ανακοινώσεις
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα, οπότε και θα διεξαχθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών που θα παρευρεθούν.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Ι. ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γραμματέας
Α. ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ
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To Αυστριακό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης
κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο
The Αustrian Post in Thessaloniki
during the late Ottoman period
από τον Αλέξη Σαββόπουλο

by Alexis Savopoulos

(συνέχεια από σ. 319)

(continued from p. 319)

Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω πορεία του αυστριακού παραρτήματος στο λιμάνι, η Journal
de Salonique στις 17.6.1909 μας πληροφορεί
για μια ακόμη μεταφορά της θέσης του:
Το Αυστριακό Ταχυδρομείο μόλις μετέφερε το
παράρτημά του στο λιμάνι της Θεσ/νίκης, δίπλα
στα γραφεία του κ. Isaac Jacob Molho παραγγελιοδόχου85. Αυτό το παράρτημα, το οποίο είναι
πολύ καλά οργανωμένο, θα παραμένει ανοιχτό
από τις 9 π.μ. μέχρι το μεσημέρι και από τις 2 μ.μ.
έως 7 μ.μ. το βράδυ και θα παραλαμβάνει αλληλογραφία για όλα τα αναχωρούντα ατμόπλοια.
Το αυστριακό παράρτημα συμπερασματικά
βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές θέσεις στα χρόνια λειτουργίας του. Πιστεύουμε ότι βρισκόταν
για το διάστημα 1895-1899 αρχικώς στη θέση
(x) επί της Βενιζέλου στην Αγορά της Θεσ/νίκης,
ενώ μετά τον Νοέμβριο του 1899 μεταφέρθηκε
στην προκυμαία, όπου παρέμεινε χωρικά, μετά
και τη δεύτερη μεταφορά του, μέχρι τη διακοπή λειτουργίας του. Η σφραγίδα SALONICH II
χρησιμοποιήθηκε από αυτό το παράρτημα.
Πιστεύουμε ότι τα σενάρια μεταφοράς των
σφραγίδων No. 5 και No. 6 τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1895 από το γραφείο του Φραγκομαχαλά προς το παράρτημα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ακόμη και μέσω της προσεκτικής
ιχνηλάτησης των διευθύνσεων των αποστολέ-

With regard to the further development of the Austrian branch at the port,
the Journal de Salonique in its 17.6.1909
issue informs us of yet another transfer of
its premises:
The Austrian Post has just moved its
branch at the port of Thessaloniki, next to
the offices of the agency of Mr. Isaac Jacob
Molho85. This branch, which is very well
organised, will remain open from 9 a.m.
till noon and from 2 p.m. to 7 p.m. in the
evening and will receive mail for all departing steamships.
We may conclude that the Austrian
branch was to be found in three different
locations during its operation. We believe
that for the period 1895-1899 it was originally located at position (x) on Venizelou
Str. in the Market of Thessaloniki. After November 1899 it moved to a building on the
waterfront, which it continued to occupy after its second transfer, until its closure. The
SALONICH II handstamp was used by this
branch.
We believe that the scenarios for the
transfer of the postmarks No. 5 and No. 6 in
June and July 1895 - from the central post
office in the Frankish Quarter to the branch

85 (Επ. R. C. Cervati), Annuaire oriental du com-

merce, Constantinople 1900, σ. 1134. Στην εφ.
Journal de Salonique υπάρχουν πάμπολλες διαφημιστικές του αγγελίες ως αντιπροσώπου της
American Express.

85 (Ed. R. C. Cervati), Annuaire oriental du com-

merce, Constantinople, 1900 σελ. 1134. The
Journal de Salonique features many of his ads
as a representative of American Express.
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Εικ. 26: Φάκελος με τη σφραγίδα No. 6 (14 Ιουλίου 1895) με άφιξη στο Μόναχο (17 Ιουλίου 1895).
Fig. 26: Cover bearing postmark No. 6 dated 14 July 1895, arrived in Munich on 17 July 1895.

ων των ταχυδρομικών επιστολών. Ο φάκελος
της εικ. 26 φέρει την επισκευασμένη ως προς
το έτος σφραγίδα No. 6 με ημ/νία 14 Ιουλίου
1895, την αρχική ως σήμερα γνωστή ημ/νία
χρήσης αυτής της σφραγίδας και έχει ως αποστολέα την εταιρεία «Οθωμανική Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσ/νίκης»,
της οποίας οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν στα
δύο άκρα της πόλης, κοντά στο Μπέστσιναρ86
(22) και απέναντι από τον Λευκό Πύργο (21).
Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ έχει επισκευασθεί το στοιχείο του έτους, το ίδιο δεν συνέβη
και με το φθαρμένο στοιχείο του μήνα, το οποίο
δεν είναι αναγνώσιμο σε κανένα από τα τρία
μέχρι σήμερα ανευρεθέντα αντικείμενα του
Ιουλίου 1895. Ο φάκελος της Εταιρείας Τροχιοδρόμων, ως υπόθεση εργασίας, να ισχυριστούμε ότι με τη χρήση του τραμ κατατέθηκε
στο παράρτημα. Από την άλλη πλευρά, ο οίκος
Hans Seefelder, αποστολέας του γνωστού φάκελου με τη σφραγίδα No. 5 και ημ/νία αποστολής 9 Ιουλίου 1895, είχε τα γραφεία του στο
Χάνι Αλλατίνη, απέναντι από το κεντρικό ταχ.
γραφείο στον Φραγκομαχαλά87. Ερωτηματικό
86 Μ. Αναστασιάδου, ό.π., σ. 239.
87 Εφ. Journal de Salonique, 26.1.1899 & 9.1.1902.

- cannot be confirmed even by the careful
tracking of the addresses of the senders of
the letters. The cover of fig. 26 bears the
handstamp No. 6 (the year having been
repaired) dated 14 July 1895, the earlier
known date of use of the postmark, and
is sent by the “Ottoman Tram and Electric
Lighting Company of Thessaloniki”, whose
facilities were located at both ends of the
city, near Bestsinar Gardens86 (22) and opposite the White Tower (21).
It is striking that whilst the year part has
been repaired, the same has not happened
with the worn part of the month, which is
not readable in any of the three July 1895
postal items found so far. Let us claim, as
a working case, that the Tram company’s
cover, because of the use of the tram,
was deposited at the branch. On the other
hand, Hans Seefelder, the sender of the
well-known cover bearing the postmark No.
5 dated 9 July 1895, had his offices in Hani
Allatini, opposite the central post office in
86 Μ. Anastasiadou, op. cit., p. 239.
87 Newspaper Journal de Salonique, 26.1.1899

& 9.1.1902.
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Εικ. 27: Φάκελοι με αποστολείς τους οίκους Hans Seefelder (αριστερά) και Samuel Daniel Modiano (δεξιά) [συλλογή Α. Παπαϊωάννου], με τις αντίστοιχες διευθύνσεις σε καταχωρημένες αγγελίες.
Fig. 27: Covers with senders Hans Seefelder (left) and Samuel Daniel Modiano (right) [A. Papaioannou
collection], with their respective addresses in newspaper announcements.

παραμένει γιατί να κατατέθηκε ο φάκελος στο
παράρτημα της Βενιζέλου; Για τον φάκελο με
τη σφραγίδα SALONICH ΙΙ 12.2.1897 και αποστολέα τον Samuel Daniel Modianο (εικ. 27),
ο οποίος είχε κατάστημα με έκθεση επίπλων
στην οδό Βενιζέλου (Σαμπρή Πασά), μπορούμε να αποφανθούμε ότι λογικά απεστάλη μέσω
του παραρτήματος της Βενιζέλου.
Προξενικά Γραφεία
Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της λειτουργίας του Αυστριακού Ταχυδρομείου Θεσ/
νίκης, ας επανέλθουμε στο γεγονός της ίδρυσης των προξενικών ταχυδρομείων κατά μήκος
των σιδηροδρομικών γραμμών. Στις αρχές του
1900 παρατηρείται μια προσπάθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να περιορίσει το εύρος
επιρροής των ξένων ταχυδρομικών γραφείων
προς όφελος του Οθωμανικού Ταχυδρομείου.
Στις 15 Μαΐου 1901 συνέβη στη Θεσ/νίκη το
εξής εκπληκτικό γεγονός88:
Στελέχη του οθωμανικού ταχυδρομικού
γραφείου κατέσχεσαν άνευ λόγου και αιτίας
88 A. Patera, ό.π., 11/1993, σ. 24.

the Frankish Quarter87. The question therefore remains why the cover was submitted
to the branch, at that time on Venizelou Str.
As for the cover with the postmark SALONICH II 12.2.1897, sent by Samuel Daniel
Modiano (fig. 27), who had a furniture exhibition shop on Venizelou Str. (Sampri Pasha), it is fair to assume that it was sent
through the branch on Venizelou Str.
Consular Offices
Concluding the description of the operation of the Austrian Post Office, let us return to the fact of the establishment of consular post offices along the railway lines. In
the early 1900s, an attempt was made by
the Ottoman Empire to limit the scope of
influence of foreign post offices in favour of
the Ottoman Post Office. On 15 May 1901,
the following amazing event took place in
Thessaloniki88:
Officials from the Ottoman Post Office
confiscated all foreign mail bags for no ap88 A. Patera, op. cit., 11/1993, p. 24.
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όλους τους ταχυδρομικούς σάκους του εξωτερικού, με το περιεχόμενό τους να παραδίδεται
στους υπαλλήλους του οθωμανικού ταχυδρομείου. Αυτή η επίδειξη ισχύος κατέληξε εν τέλει
σε χάος καθώς δεν υπήρχε επαρκώς εκπαιδευμένο ξενόγλωσσο προσωπικό, συνεπώς οι
υπάλληλοι δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις
διευθύνσεις των παραληπτών. Ως αποτέλεσμα
επέστρεψαν άπραγοι τις επιστολές πίσω στα
γραμματοκιβώτια των ξένων ταχυδρομείων!
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αιτήματα της
Αυστρίας για άνοιγμα νέων ταχυδρομικών γραφείων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών συναντούσαν λόγω του κακού κλίματος
την απροθυμία της οθωμανικής κυβέρνησης
για τη σχετική έγκρισή τους. Για να παρακαμφθούν οι δυσκολίες, ο Αυστριακός Πρόξενος
του Μοναστηρίου August von Kral πρότεινε, σε
έκθεσή του προς τον Αυστριακό Πρέσβη της
Κων/πολης Heinrich Freiherr von Calice στις
5 Μαρτίου 1903, την προώθηση της αλληλογραφίας μεταξύ των προξενείων Μοναστηρίου
και Θεσ/νίκης μέσω προξενικών υπαλλήλων89.
Σύμφωνα με την πρότασή του «θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω υπηρεσία προώθησης
από το Αυστριακό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης το
σύνολο των αποδεκτών του Μοναστηρίου».
Επίσης, πρότεινε αυτή η ταχυδρομική παραποίηση («Postmanipulation») να γινόταν αρχικώς από το προσωπικό του προξενείου, το
οποίο αργότερα θα πλαισιωνόταν από κατάλληλα εκπαιδευμένους στο ταχυδρομικό αντικείμενο υπάλληλους. Οι Αυστριακοί κατά αυτό τον
τρόπο πέτυχαν τη δημιουργία τεσσάρων νέων
προξενικών ταχυδρομικών γραφείων σε πόλεις των Βιλαετίων Μοναστηρίου και Κοσόβου,
ως κατ’ επίφαση παραρτημάτων του κεντρικού
γραφείου της Θεσ/νίκης. Στην πραγματικότητα, τα προξενικά γραφεία λειτουργούσαν ως
κανονικά ταχυδρομικά γραφεία διεκπεραιώνοντας και συστημένη αλληλογραφία. Σύμφωνα
με το άρθρο του A.Patera, η έναρξη λειτουργίας των γραφείων Μοναστηρίου και Σκοπίων
πραγματοποιήθηκε το 1904, ενώ τα γραφεία
του Πρίζρεν και της Μιτρόβιτσας άνοιξαν το
89 A. Patera, «Beamte am Bosporus. Die Geschichte

der Leiter des k.k. österreichischen Postamtes in
Konstantinopel, 1748-1914/15» στο Österreich in
Istanbul III, σ. 114-152.

parent reason, with their contents being
handed over to Ottoman Post Office employees. This show of strength ended in
chaos, as there were not enough trained
staff fluent in foreign languages, so the
employees could not read the recipients’
addresses. As a result, they returned the
letters back to the mailboxes of the foreign
post offices!
As expected, Austria’s demands for the
opening of new post offices along the railway
lines met with the Ottoman government’s
reluctance to approve them due to the bad
climate. In order to overcome the difficulties, the Austrian Consul General August
von Kral, in a report to the Austrian Ambassador to Constantinople Heinrich Freiherr
von Calice on 5 March 1903, proposed the
fowarding of correspondence between the
consulates of Bitola and Thessaloniki via
the consular employees89. According to his
proposal, “all the recipients of Bitola will be
included in this forwarding service by the
Austrian Post Office of Thessaloniki”. He
also suggested that this postal manipulation (the word used was “postmanipulation”) should be done first by the consulate
staff, which would later be aided by properly trained employees on postal operations.
In this way, the Austrians succeeded in creating four new consular post offices in the
cities of the Bitola and Kosovo Vilayets, as
kind of branches of the central post office
of Thessaloniki. In fact, the consular post
offices functioned as regular post offices,
accepting registered mail as well. According to A. Patera’s article, the opening of
the offices in Bitola and Skopje took place
in 1904, while the offices of Prizren and
89 A. Patera “Beamte am Bosporus. Die Ges-

chichte der Leiter des k.k. österreichischen
Postamtes in Konstantinopel, 1748-1914/15”
in Österreich in Istanbul III, pp. 114-152.
90 M. R. Rasic in his book The Postal History
and Postage Stamps of Serbia, Theodore E.
Steinway Memorial Publication Fund, 1979,
states the following establishment dates:
Bitola 10.4.1904, Skopje 11.4.1904, Prizren
11.1.1906, Mitrovitza 12.1.1906.
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190690. Τα γραφεία ανήκαν οργανικά στα αντίστοιχα αυστριακά προξενεία91, τελούσαν υπό
την επίβλεψή τους, ενώ τα αποτυπώματα των
σφραγίδων τους ανέγραφαν:
1.
2.
3.
4.

349

Mitrovica opened in 190690. The offices belonged to their respective Austrian consulates91, operated under their supervision,
and their handstamps read as follows:

SALONICH M Monastir / Μοναστήρι / Bitola
, Βιλαέτι Μοναστηρίου, Bitola Vilayet
SALONICH MI Mitrovitza / Μιτρόβιτσα
, Βιλαέτι Κοσόβου, Kosovo Vilayet
SALONICH P Prizren / Πρίζρεν
, Βιλαέτι Κοσόβου, Kosovo Vilayet
SALONICH Ü Üsküb / Σκόπια / Skopje
, Βιλαέτι Κοσόβου, Kosovo Vilayet

Στον απόηχο του διαμοιρασμού των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους
Βαλκανικούς Πολέμους, τα εν λόγω αυστριακά
προξενικά γραφεία ευρισκόμενα πλέον στη
Σερβία έπαψαν να λειτουργούν το 191392.
Εντούτοις, η δυναμική και αξιοπιστία των
Αυστριακών Ταχυδρομείων έναντι του προσανατολισμένου κυρίως προς την εσωτερική
εξυπηρέτηση της επικράτειας Οθωμανικού
Ταχυδρομείου, φαίνεται ότι, ακόμη και πριν
από την ύπαρξη των προξενικών γραφείων,
επέτρεπε τη διεκπεραίωση εισερχόμενης αλληλογραφίας από το εξωτερικό, διαμέσου των
ταχυδρομικών γραφείων της Θεσ/νίκης προς
την οθωμανική βαλκανική ενδοχώρα. Για να ειδοποιηθούν οι παραλήπτες, ώστε να ορίσουν
εντεταλμένο αντιπρόσωπο παραλαβής από τα
γραφεία της Θεσ/νίκης, οι Αυστριακοί ταχυδρομικοί υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του Οθωμανικού Ταχυδρομείου.
Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρατίθενται κατωτέρω:
Το πρώτο έντυπο οθωμανικό δελτάριο
(εικ. 28) απεστάλη μέσω του Οθωμανικού Ταχυδρομείου της Θεσ/νίκης στις 25 Μαρτίου
1892 προς το Μοναστήρι. Ο παραλήπτης δεν
κατέστη εφικτό να ανευρεθεί και αφού προστέθηκαν οι χειρόγραφες ενδείξεις Retour και
90 Ο M. R. Rasic στο The Postal History and Postage

Stamps of Serbia, Theodore E. Steinway Memorial
Publication Fund, 1979, αναφέρει τις ακόλουθες
ημ/νίες έναρξης: Μοναστήρι 10.4.1904, Σκόπια
11.4.1904, Πρίζρεν 11.1.1906, Μιτρόβιτσα 12.1.
1906.
91 Α. Πάσχος, «Τα Αυστριακά προξενικά ταχυδρομικά γραφεία στη Νότια Σερβία μετά το 1900»,
Φιλοτέλεια 604/2000, σ. 241-251.
92 O A. Patera, ό.π., στη σ. 149, αναφέρει ότι υποχρεώθηκαν από τις σερβικές Αρχές να κλείσουν
τον Οκτώβριο του 1912.

In the aftermath of the partition of the
Ottoman Empire after the Balkan Wars,
these Austrian consulate post offices in
Serbia ceased to function in 191392.
However, the dynamics and reliability
of the Austrian Post Office, in relation to
the mainly domestically-oriented service
of the Ottoman Post Office, seem to have
allowed the postal forwarding of the incoming correspondence from abroad, via the
Thessaloniki post offices towards the Balkan territories, even before the existence of
the consular post offices. In order to notify
the recipients to appoint an authorised representative to collect their correspondence
from the Thessaloniki post offices, the Austrian postal workers used the services of
the Ottoman Post Office.
Two typical cases are listed below:
The first pre-printed Ottoman postal
card (fig. 28) was sent by the Ottoman Post
Office of Thessaloniki on 25 March 1892 to
Bitola. The recipient could not be located
and after the manuscripts Retour and Salonique were added, it was returned from
Bitola on 17 May to Thessaloniki bearing
the hard-to-find Ottoman arrival postmark
SALONIQUE ARRIVÉE No. 9 on 19 May.
The imprint of NG 176/16 postmark is in
the form of No. 7, while in the work of J.
K. Coles - H. E. Walker93 it is depicted as
91 A. Paschos, “The Austrian consular post

offices in Southern Serbia after 1900”, Philotelia 604/2000, p. 241-251.
92 A. Patera, op. cit., p. 149, states that they
were forced by the Serbian authorities to
close in October 1912.
93 J. K. Coles - H. E. Walker, in the additions
of the 4th volume “Postal Cancelations of the
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Εικ. 28: Έντυπο Οθωμανικό
δελτάριο από τo αυστριακό
γραφείο Θεσ/νίκης προς Μοναστήρι.
Fig. 28: Pre-printed Ottoman
postal card from the Austrian
office of Thessaloniki to Bitola.

7

8

9

Πίνακας 4: Παράθεση των εικόνων της σφραγίδας SALONIQUE ARRIVÉE.
Table. 4: The illustrations of the SALONIQUE ARRIVÉE postmark.

Salonique, επιστράφηκε από το Μοναστήρι
στις 17 Μαΐου επανερχόμενο στη Θεσ/νίκη
φέροντας τη δυσεύρετη οθωμανική σφραγίδα άφιξης SALONIQUE ARRIVÉE No. 9 στις
19 Μαΐου. Η αποτύπωση της σφραγίδας ΝΓ
176/16 έχει τη μορφή της No. 7, ενώ στο έργο των J. K. Coles - H. E. Walker93 απεικονίζεται όπως στη No. 8. Τα δύο σχέδια είτε δεν
συμπίπτουν καθόλου είτε μόνο εν μέρει με τη
σφραγίδα του δελταρίου (βλ. την ιδιομορφία
του αντεστραμμένου κέντρου της No. 8). Το βιβλίο του Andreas Birken94 επίσης απεικονίζει
αυτούσια τη σφραγίδα των A. Nicholas - Α. Γαληνού. Στη σχετική επικοινωνία του γράφοντος
με τον Α. Γαληνό επισημάνθηκε ότι το σχέδιο
της σφραγίδας προέρχεται από τον αείμνηστο
μελετητή Πρόδρομο Μέλλον95. Συνεπώς, οδη93 J. K. Coles - H. E. Walker, στις προσθήκες του

4ου Τόμου Postal Cancelations of the Ottoman
Empire, Christie’s Robson Lowe, 1995, σ. 164.
94 A. Birken, Handbuch der türkischen Philatelie,
Arbeitsgemeinschaft Osmanisches Reich/Türkei,
ιδιωτική έκδοση, 2013.
95 O Π. Μέλλον πάντως δεν την είχε συμπεριλάβει

in No. 8. The two drawings either do not
coincide at all or do so only partially with
the postmark of the postal card (see the
peculiarity of the inverted centre of No. 8).
Andreas Birken’s book94 also depicts the
postmark of A. Nicholas - A. Galinos. In the
relevant communication of the present author with Alexandre Galinos, it was pointed
out that the design of the postmark comes
from the late scholar Prodromos Mellon95.
Therefore, we are led to the conclusion that
this particular postmark is presented here
for the first time in its complete form and
dimensions. Unfortunately, the death of A.
Birken did not allow the postmark to be inOttoman Empire”, Christie’s Robson Lowe,
1995, p. 164
94 A. Birken, Handbuch der türkischen Philatelie, Arbeitsgemeinschaft Osmanisches Reich/
Türkei, private edition, 2013.
95 P. Mellon, however, had not included it in his
book The Turkish Post Office of Thessaloniki
(1840-1912), Tsakiris-Karamitsos O.E., Athens 1985.
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γούμαστε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη
σφραγίδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένη στην πραγματική της μορφή και διαστάσεις. Δυστυχώς, ο θάνατος του A. Birken
δεν επέτρεψε να προστεθεί η σφραγίδα στην
επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου του.
Η απόδοση του ιταλικού κειμένου του δελταρίου έχει ως ακολούθως:
Παρακαλούμε όπως ορίσετε κάποιον εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο ώστε να παραλάβει μια
ασφαλισμένη επιστολή αξίας 50 φράγκων που
αφίχθη από το Belluno96 στη διεύθυνσή σας.
Εκ μέρους του Αυστριακού Ταχυδρομείου
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cluded to the ever-updated version of his
book.
The Italian text of the postal card reads
in English as follows:
Please specify an authorised power of
attorney to receive an insured letter worth
50 francs that was received from Belluno96
at your address.
On behalf of the Austrian Post Office
The second Ottoman postal card (fig.
29) was sent on 26 March 1896 to the Orthodox Bishop in Poliani97 (see map in fig.
3). It bears no trace of any Ottoman hands-

Εικ. 29: Έντυπο δελτάριο με το αποτύπωμα της σφραγίδας No. 4
SALONICH II OSETERREICHISCHE POST προς την Πολυανή.
Fig. 29: Pre-printed postal card bearing postmark No. 4
SALONICH II OSETERREICHISCHE POST to Poliani.

Το δεύτερο οθωμανικό δελτάριο (εικ. 29)
στάλθηκε στις 26 Μαρτίου 1896 προς τον
ορθόδοξο επίσκοπο Πολυανής97 (βλ. χάρτη,
εικ. 3). Δεν φέρει κάποια ένδειξη οθωμανικής
σφραγίδας πλην της αυστριακής σφραγίδας
No. 4, SALONICH II OSETERREICHISCHE
POST, εν είδει σύστασης κάτω αριστερά στην
στο βιβλίο του, Το Τουρκικό Ταχυδρομείο Θεσ/
νίκης (1840-1912), Τσακίρης-Καραμήτσος Ο.Ε.,
Αθήνα 1985.
96 Ιταλική πόλη.
97 Πρόκειται για την κωμόπολη Star Dojran (Παλαιά
Δοϊράνη, Πολυανή:
), στις όχθες της λίμνης
Δοϊράνης στη Βόρεια Μακεδονία.

tamp, just the Austrian postmark No. 4, SALONICH II OSETERREICHISCHE POST,
in the form the sender’s adress at the lower
left on the reverse. Apparently it was forwarded by a postal agent, while the translation of the French text reads:
Following this notice, please provide
an authorised power of attorney to deliver
to you the parcel received by post from Vienna.
96 Italian city.
97 Today the town of Star Dojran (Poliani:

)
located on the shores of Lake Doirani in Northern Macedonia.
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οπίσθια πλευρά. Προφανώς διεκπεραιώθηκε
μέσω προώθησης από ταχυδρομικό πράκτορα, ενώ η απόδοση του γαλλικού κειμένου του
έχει ως:
Mέσω της παρούσης ειδοποίησης, παρακαλούμε όπως ορίσετε εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο, ώστε να σας παραδοθεί το ταχυδρομικό δέμα που αφίχθη από τη Βιέννη.
Αυστριακό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το Αυστριακό
Ταχυδρομείο της Θεσ/νίκης λειτουργούσε διαμεσολαβητικά ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα
στην προώθηση δεμάτων και ασφαλισμένων
αντικειμένων προερχόμενα από το εξωτερικό
προς τη βαλκανική ενδοχώρα, προσφέροντας
μάλιστα ενός είδους ταχυδρομική υπηρεσία
αποστολής ξενόγλωσσων ειδοποιητηρίων άφιξης μέσω του Οθωμανικού Ταχυδρομείου.
Τελευταία χρόνια: Διακοπή λειτουργίας
του Αυστριακού Ταχυδρομείου
Η έναρξη του ελληνικού ταχυδρομικού
παραρτήματος Φράγκων
Τον Αύγουστο του 1912, το κεντρικό ταχυδρομικό γραφείο καταστράφηκε από τοποθετημένο εντός του κτηρίου εκρηκτικό μηχανισμό, από βουλγαρικά μέλη ενός κινήματος που
μαχόταν ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία98.
Δύο υπάλληλοι του ταχυδρομικού προσωπικού τραυματίστηκαν ελαφριά99. Η έκρηξη του
μηχανισμού έγινε δίπλα από την κύρια πόρτα
της εισόδου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε
ακόμη και οι σιδερένιες πόρτες των γραμματοθυρίδων καταστράφηκαν, ενώ έσπασαν και τα
παράθυρα στο απέναντι κτίριο της καθολικής
εκκλησίας.
Η λήξη των Βαλκανικών Πολέμων επέφερε σοβαρό προβληματισμό στη διοίκηση των
Αυστριακών Ταχυδρομείων, ως προς το διαφαινόμενο τέλος της λειτουργίας των γραφείων
της στο Levant. Τον Οκτώβριο του 1913 αποφασίστηκε η μετάθεση του Δ/ντή, M. Ritter von
Vucetich-Bielitz, στο γραφείο της Σμύρνης, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα δημιουργού98 Εφ. Grazer Volksblatt, 12 & 13.12.1914.
99 Οι υπάλληλοι του ταχυδρομείου Brazzasolli και

Sullam τραυματίστηκαν, ο πρώτος στο χέρι, ενώ
ο δεύτερος στο πρόσωπο.

Η ΕΦΕ στο Twitter:
@HPSgr

The Austrian Post Office
It is therefore understood that the Austrian Post Office in Thessaloniki operated
as a forwarder, as early as the end of the
19th century, for parcels and insured items
coming from abroad to the Balkan hinterland, even offering a sort of postal service
by sending foreign language arrival notices
using the Ottoman Post Office.
The final years:
The closure of the Austrian Post Office
The opening of the Greek branch in the
Frankish Quarter
In August 1912, the central post office was destroyed by an explosive device
placed inside the building by Bulgarian
members of a liberation movement fighting
against the Ottoman rule98. Two employees
of the postal staff were slightly injured99.
The mechanism exploded next to the main
entrance door. The blast was so powerful
that even the iron doors of the mailboxes
were destroyed and the windows in the opposite building of the Catholic Church were
broken.
The end of the Balkan wars caused
serious concern in the management of the
Austrian Post Office, regarding the apparent end of the operation of its post offices
in the Levant. In October 1913, the decision was made to transfer the Director, M.
Ritter von Vucetich-Bielitz, to the Smyrna
post office, provided that it would not
98 Newspaper Grazer Volksblatt, 12 & 13.12.

1914.

99 The members of the staff Brazzasolli and

Sullam were injured; the first in the hand and
second in the face.
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σε πρόβλημα στη λειτουργία του γραφείου της
Θεσ/νίκης100. Ο Δ/ντης του προξενικού γραφείου της Κων/πολης, Dr. Heinrich Ritter von
Kamler, φαίνεται 4½ μήνες μετά την απόφαση
να μην γνωρίζει πότε θα έπαυε τη λειτουργία
του γραφείου της Θεσ/νίκης. Σε έκθεσή του
στις 15 Μαρτίου 1914, ο Kamler ενημέρωνε
το αυστριακό Υπουργείο Εμπορίου ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο στεγαζόταν το
παράρτημα της Θεσ/νίκης, Isaac Jacob Molho,
ζητούσε από τον Ιούνιο του 1914 αύξηση του
ετήσιου ενοικίου από τα 900 στα 1.700 φράγκα. Αν και ο Kamler ανέφερε ότι αυτή η αύξηση μπορεί να φαινόταν διόλου ευκαταφρόνητη,
εντούτοις εισηγήθηκε στην ταχυδρομική διοίκηση την αποδοχή της έτσι, ώστε να συνεχίσει
το παράρτημα τις εργασίες του. Για να δικαιολογήσει τη σχετική του εισήγηση ανέφερε:
Ο λόγος για αυτή την απρόσμενη αύξηση
του ενοικίου βρίσκεται στο ότι όλοι οι χώροι
οι οποίοι, όπως το ταχυδρομικό μας κατάστημα, διαθέτουν άμεση πρόσβαση στο λιμάνι,
είναι επιθυμητοί από ναυτιλιακά πρακτορεία ή
από άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
γραφεία με άμεση γειτνίαση σ’ αυτό. Όσο πιο
κοντά είναι οι χώροι στην είσοδο του λιμανιού,
τόσο πιο πολυπόθητοι είναι, και οι ιδιοκτήτες
τους κατακλύζονται συνεχώς από μεγαλύτερες
προσφορές. Επειδή το ενοίκιο του παρόντος
χώρου του παραρτήματος ανέρχεται στα 900
φράγκα, μπορεί η αύξηση να θεωρηθεί με μια
πρώτη ματιά σημαντική, αλλά υπό τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην Θεσ/νίκη
θεωρώ ότι δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Σε ό,τι
αφορά μια απρόσμενη ενέργεια κλεισίματος
του παραρτήματος στα τέλη Μαΐου 1914, αυτή
δεν κρίνεται σκόπιμη από την πλευρά μας, διότι
κάτι τέτοιο θα άφηνε στην αγορά της Θεσ/νίκης
μια πάρα πολύ κακή εντύπωση και δεδομένων
των συνθηκών θα θεωρηθεί ότι υπήρξε εθελούσια εκχώρηση των Αυστριακών Ταχυδρομείων
προς την ελληνική κυβέρνηση, κάτι που θα είχε
επίσης αρνητικές επιπτώσεις για τη δική μας
φήμη στην ευρύτερη Ανατολή (Orient)101.
Για την αποτροπή της αναζήτησης στέγα-

cause any problems to the operation of the
Thessaloniki post office100. It seems that
4½ months after that decision, the Director
of the consular post office of Constantinople, Dr. Heinrich Ritter von Kamler, did not
know when the post office of Thessaloniki
would cease operations. In a report dated
15 March 1914, Kamler informed the Austrian Ministry of Commerce that the owner
of the property in which the Thessaloniki
branch was housed, Isaac Jacob Molho,
had requested an increase in the annual
rent from 900 to 1,700 francs, starting June
1914. Although Kamler said the increase
may have seemed quite significant, he
nonetheless suggested to the postal administration that it should be accepted, so
that the branch should continue to work. To
justify his suggestion, he wrote:
The reason for this unexpected increase
in the rent is that all the spaces, such as that
of our post office, that have direct access to
the port, are desirable by shipping agencies
or by people who are interested in acquiring
offices with direct proximity to it. The closer
the rental spaces are to the entrance of the
port, the more coveted they are and their
owners are constantly flooded with higher
offers. Because the rent for this area of the
branch is 900 francs, the increase at first
glance may be considered significant, but
under the current conditions prevailing in
Thessaloniki, I do not think it is particularly
large. As for an unexpected closure of the
branch at the end of May 1914, it is not considered appropriate on our part, because
such an action would create a very bad
impression on the market of Thessaloniki
and given the circumstances it would be
considered that there was a voluntary concession of the Austrian Post Office to the
Greek government, which would also have
a negative impact on our reputation in the
wider Orient101.
Kamler cited four reasons for prevent-

100 A. Patera, ό.π., 11/1993, σ. 27-28.
101 O Θ. Παπαηλιού, ό.π., σ. 27, αναφέρει ότι η

100 A. Patera, op. cit., 11/1993, p. 27-28.
101 T. Papaeliou, op. cit., p. 27, states that in

αυστριακή κυβέρνηση, τελικώς, υπό την πίεση
των ελλειμμάτων του εμπορικού της ισοζυγίου,

September 1914, the Austrian Government,
under pressure from the deficits of its trade
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σης του Παραρτήματος σε κάποιον άλλο χώρο,
ο Kamler επισήμανε τέσσερις λόγους:
1. Είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί χώρος
με χαμηλότερο ενοίκιο σε άλλο κοντινό μέρος.
2. Εφόσον βρεθεί τυχαία κάποιος χώρος
ο οποίος μπορεί να είναι περίπου 100-200
φράγκα οικονομικότερος, θα πρέπει να συνυπολογισθούν επιπλέον δαπάνες περίπου 100
φράγκων για τον φωτισμό, γιατί ο ιδιοκτήτης
του παρόντος χώρου παρέχει τον φωτισμό κατ’
εξαίρεση στο ελάχιστο ποσό των 20 φράγκων.
3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συνυπολογισθεί κόστος διαμόρφωσης του χώρου.
4. Δεν αποκλείεται οι ελληνικές Αρχές να
προκαλέσουν δυσκολίες στη μετεγκατάσταση
του παραρτήματος της Θεσ/νίκης, οι οποίες
δύναται να επιλυθούν μόνο μέσω της διπλωματικής οδού.
Τα γραφεία της Θεσ/νίκης έκλεισαν οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 1914102, στα πλαίσια
συμφωνίας, κατόπιν διαπραγματεύσεων, μεταξύ της διοίκησης των Αυστριακών Ταχυδρομείων με την ελληνική πλευρά. Στον γερμανοαυστριακό Τύπο103 πάντως αναφέρεται ως
ημ/νία κλεισίματος η 7η/20η Δεκεμβρίου 1914,
που κατά πάσα πιθανότητα είναι και η τελευταία ημερομηνία εργασιών του. Στο κείμενο της
συμφωνίας αναφερόταν μεταξύ άλλων104:
...δεδομένου ότι η αυστριακή Κυβέρνησις
έχει μισθωμένον το εν Θεσσαλονίκη ταχ. γραφείον μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, αντί μισθώματος 15.360 φράγκων αναλαμβάνει η Διεύθυνσις των ελληνικών Ταχυδρομείων υποχρέωσιν
να καταβάλη εις την αυστριακήν 8.000 φράγκα,
μέρος του μισθώματος αναλογούντος εις από
14 Δεκεμβρίου 1914 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1915 χρήσιν του ταχυδρομικού γραφείου
[...] Εν άρθρω 3ω καθορίζεται ποσόν 4.000
φράγκων πληρωτέων τη Γενική Διεθύνσει των
Ταχυδρομείων της Αυστρίας, δια τα εν τω Ταχυδρομείω Θεσσαλονίκης έπιπλα εν γένει, εφ’

ing the branch from seeking accommodation elsewhere:
1. It is almost impossible to find a place
with lower rent in another nearby place.
2. If by chance a space is found, which
is probably cheaper by about 100-200
francs, additional expenses should be
taken into account of about 100 francs for
lighting, because the owner of the current
premises provides the light exceptionally at
a minimum cost of 20 francs.
3. In any case, the cost of rearranging
the space should be taken into account.
4. It is not ruled out that the Greek authorities will cause difficulties in the relocation of
the Thessaloniki branch, which can only be
resolved through diplomatic channels.
The Thessaloniki offices closed permanently on 15 December 1914102, as part
of an agreement, following negotiations,
between the management of the Austrian
Post Office and the Greek side. In the
German-Austrian press103, however, the
closing date is 20 December 1914, which
is probably the last working day. The text of
the agreement stated among others104:
...since the Austrian Government has
rented the post office in Thessaloniki until
the end of December, the rent being 15,360
francs, the Directorate of the Hellenic Post
undertakes the obligation to pay 8,000
francs to the Austrian government, as part
of the rent corresponding to the use of the
post office from 14 December 1914 until
the end of December 1915 [...] In article
3ω the amount of 4,000 francs is set payable to the General Directorate of Posts of
Austria, for the furniture in the Thessaloniki
post office in general, as long as they can
be used by the Hellenic Service.
In article 4ω105 of the closure agree-

ενέδωσε τον Σεπτέμβριο του 1914 και προχώρησε σε συνομιλίες για την κατάργηση των Διομολογήσεων.
102 Θ. Παπαηλιού, ό.π., σ. 27.
103 Η εφ. Grazer Tagblatt στις 21.12.1914 αναφέρει
ως ημ/νία κλεισίματος τις 20.12.1914 (7/12/1914
σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο).
104 Θ. Παπαηλιού, ό.π., σ. 28.

balance, finally gave in and proceeded in
negotiations for the abolition of tha Capitulations.
102 T. Papaeliou, op. cit., p. 27.
103 Grazer Tagblatt on 21.12.1914 mentions as
closing date the 20.12.1914 (or 7.12.1914
according to the Julian calendar).
104 T. Papaeliou, op. cit., p. 28.
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10

Εικ. 30a: Φάκελος προς
Augsburg σταλμένος στις
1.10.1914, με τέλος 25 λ.,
ο οποίος φέρει τη σφραγίδα No. 10 [δημοπρασίες
Delcampe).
Fig. 30a: Cover to Augsburg sent on 1.10.1914,
with 25 lepta rate, bearing
postmark No. 10 (Delcampe
Auctions).

11

Εικ. 30b: Συστημένος φάκελος με τη σφραγίδα No. 11,
με τέλος σύστασης 50 λ.,
σταλμένος στις 31.12.1914
προς Augsburg.
Fig. 30b: Registered cover
bearing postmark No. 11,
with 50 lepta rate, sent on
31.12.1914 to Augsburg.

όσον δύνανται να χρησιμεύσουν εις την ελληνικήν Υπηρεσίαν.
Στο άρθρο 4ω105 της συμφωνίας του κλεισίματος προβλεπόταν η απορρόφηση έμπειρων στελεχών του Αυστριακού Ταχυδρομείου:
…Εν περιπτώσει η Διεύθυνσις των ελληνικών Ταχυδρομείων ήθελεν έχει ανάγκην αυξήσεως του κατωτέρου προσωπικού του εν Θεσ-

ment provided for the incorporation of experienced Austrian Post officials.
… In case the Directorate of the Hellenic Post wished to increase the number of its
lower staff in the Thessaloniki post office,
it might prefer to select from the Austrian
employees wishing to enter the Hellenic
Service...

105 Θ. Παπαηλιού, ό.π., σ. 28.

105 T. Papaeliou, op. cit., p. 28.
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Εικ. 31: Διάταγμα 642/28.11.1916, περί συστάσεως των τμηματικών ταχυδρομικών παραρτημάτων Φράγκων και Λευκού Πύργου (αριστερά). Αγγελίες της εφ. Μακεδονίας, που παραπέμπουν στη θέση του
ταχυδρομείου επί της οδού Φράγκων το 1916 και 1917 (δεξιά).
Fig. 31: Decree 642/28.11.1916, on the establishment of the postal branches of the Frankish Quarter
and the White Tower (left). Announcements in the Macedonia newspaper referring to the post office on
Frangon Street in 1916 and 1917 (right).

σαλονίκη ταχ. Γραφείου, δύναται να προτιμήση
των εκ των αυστριακών υπαλλήλων θελόντων
να εισέλθωσι εις την ελληνική Υπηρεσίαν…
Μάλιστα στον Νόμο 398/1914106, υπήρχε
πρόνοια ότι μπορούσαν να αφομοιωθούν οι
ξένης υπηκοότητας υπάλληλοι, ξένων Ταχυδρομείων και Τηλεγραφείων των Νέων Χωρών,
αρκεί να αποκτούσαν την ελληνική ιθαγένεια.
Το ελληνικό παράρτημα του Ταχυδρομείου της Θεσ/νίκης στον Φραγκομαχαλά συνυπήρχε αρχικά με το αυστριακό και φαίνεται να
χρησιμοποιούσε μέχρι αρχές Δεκεμβρίου του
1914 μια κοινή σφραγίδα Θεσσαλονίκης, χωρίς
κάποια αναφορά τοποθεσίας, με μόνο διακριτικό το τρίγραμμο σχήμα (No. 10) με το λεκτικό
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τη σφραγίδα No. 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, όπως
αποτυπώνεται στον συστημένο φάκελο της εικ.
30, ενώ φαίνεται να εγκαταστάθηκε κάποια
στιγμή μετά την αποχώρηση των Αυστριακών,
ακριβώς στο ίδιο κτήριο107. Εντούτοις, ο Μ.

In fact, in the Law 398/1914106, there
was a provision that employees of foreign
Posts and Telegraphs of the New Territories with foreign citizenship could be incorporated in the Service, as long as they
acquired Greek citizenship.
The Greek branch of Thessaloniki in
the Frankish Quarter originally coexisted
with the Austrian and until the first days of
December 1914 it seems to have used a
common Thessaloniki postmark, without
any mention of location, with only the distinctive three-line shape (No. 10) with the
words in Greek “Thessaloniki, by the European Quarters, Branch I” . It later used the
postmark No. 11, in Greek, "Thessaloniki
branch - European Quarters”, as reflected
on the registered cover of fig. 30, while it
seems to have been housed at some point
after the withdrawal of the Austrians, in the
exact same building107. However, M. My-

106 ΦΕΚ 340/21.11.1914, Άρθρο 15, σ. 1827.
107 Η εφ. Μακεδονία στις 19.11.1916, σε αγγελία

107 The newspaper Macedonia on 19.11.1916,

της αναφέρει ότι στη γωνία Φράγκων και Πασάζ Οριεντάλ βρισκόταν το «πρώην Αυστριακόν
Ταχυδρομείο», ενώ στην ίδια εφημερίδα στις

106 Government Gazette 340/21.11.1914, Art.

15, p. 1827.

in an advertisement states that in the corner of Frangon and Passage Oriental there
used to be the “former Austrian post office”,
while in the same newspaper on 8.10.1917
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Μυλωνάκης108 παραθέτει μια αντιφατική προς
αυτό πληροφορία, ότι η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσ/νίκης προχώρησε με διάταγμα στη
σύσταση τον Νοέμβριο του 1916 του ταχυδρομικού παραρτήματος της οδού Φράγκων109,
παράλληλα μ’ αυτό του Λευκού Πύργου. Το γεγονός αυτό δεν μας προκαλεί εντύπωση, εάν
λάβουμε υπόψη τις παραλείψεις παράθεσης
ταχυδρομικών γραφείων, τις ανορθογραφίες
στις ονομασίες τους και την προχειρότητα στην
επιμέλεια του προγενέστερου περί ταχυδρομικών θεμάτων διατάγματος 499110.
Συμπεράσματα
Η παράθεση των για πρώτη φορά δημοσιευόμενων φωτογραφιών του Τεχνικού Μουσείου Βιέννης, που απεικονίζουν τα δύο αυστριακά ταχυδρομικά γραφεία της Θεσ/νίκης, καθώς
και η όλη προσπάθεια ταυτοποίησης, με βάση
αναλυτικά στοιχεία και τη θέση τους σε παρατεθειμένους χάρτες, οδηγεί στα ακόλουθα ανατρεπτικά συμπεράσματα:
1. Το κεντρικό αυστριακό ταχυδρομικό γραφείο της Θεσ/νίκης είναι αυτό της συνοικίας του
Φραγκομαχαλά στη γωνία των οδών Φράγκων
και Β. Ουγκώ. Βρισκόταν εκεί ήδη από το 1892
και αυτό χρησιμοποίησε τις διακριτές σφραγίδες SALONICH I.
2. Το αυστριακό παράρτημα της Θεσ/νίκης
λειτουργούσε αρχικώς από το 1895 μέχρι τον
Νοέμβριο 1899 επί της Βενιζέλου στην Αγορά
της Θεσ/νίκης, πριν μεταφερθεί στην προκυμαία τον Νοέμβριο του 1899 και αλλάζοντας
ακόμη μια φορά το 1909 θέση επί τις προκυμαίας. Το παράρτημα αυτό χρησιμοποίησε τις
διακριτές σφραγίδες SALONICH II.

8.10.1917 μνημονεύεται σε αγγελία στην ίδια
θέση Φράγκων 10, η ύπαρξη ταχυδρομείου.
108 Μ. Μυλωνάκης, «Ο Εθνικός Διχασμός και οι
ταχυδρομικές του συνέπειες», Φιλοτέλεια αρ.
702/2017, σ. 17.
109 ΦΕΚ 47/1.12.1916 της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσ/νίκης, Διάταγμα 642/28.11.1916,
σ. 150.
110 Ενδεικτικά, το διάταγμα 499 περιλαμβάνει και
ταχυδρομικό τηλεγραφείο Γ΄ τάξης στον Παναμά, το οποίο προφανώς αποδίδεται ως Παναγιά Θάσου, βλ. ΦΕΚ 35/13.11.1916, Διάταγμα
499/12.11.1916, Άρθρο 11, σ. 105.
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lonakis108 cites a contradictory piece of
information that the Provisional Government of Thessaloniki issued a decree in
November 1916, for the establishment of
the post office branch on Frangon Str.109,
along with the one by the White Tower. This
does not impress us, given the omissions
of the post offices’ listings, the misspellings in their names, and a sloppiness in the
editing of the earlier decree 499 on postal
matters110.
Conclusions
The presentation of the six photos published for the first time that clearly depict the
two Austrian post offices of Thessaloniki,
as well as the whole attempt to identify,
based on analytical data, their position
on the listed maps, leads to the following
conclusions which subvert what was previously believed:
1. The central Austrian post office in
Thessaloniki is that of the Frankish Quarter
district at the corner of Frangon and V. Hugo streets. It had been there since 1892 and
used the postmark types of SALONICH I.
2. Based on the results of our research,
we demonstrate that the Austrian branch
operated initially from 1895 to November
1899 on Venizelou Str. in the Market of
Thessaloniki, before its first relocation to
the waterfront in November 1899 and its
second relocation to the waterfront in 1909.
The branch used the distinctive SALONICH
II postmarks.

and in another advertisement is mentioned
that a post office exists on the same location, i.e. on Frangon Str. no. 10.
108 M. Mylonakis, “The National Schism and its
impact on the postal service”, Philotelia no.
702/2017, p. 17.
109 Government Gazette of the Provisional
Government of Thessaloniki 47/1.12.1916,
Decree 642/28.11.1916, p. 150.
110 Indicatively, decree 499 includes a thirdclass postal telegraph office in Panama,
which obviously refers to Panagia, Thassos,
see Government Gazette 35/13.11.1916,
Decree 499/ 12.11.1916, Art. 11, p. 105.
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To Βραβείο Στέφανου Μακρυμίχαλου 2020
The Stephanos Macrymichalos Award 2020
Καλούνται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη να επιλέξουν και να ψηφίσουν το καλύτερο άρθρο της
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Η οδόντωση ζιγκ-ζαγκ:
πρόσθετες παρατηρήσεις
The zig-zag (roulette) perforation:
some additional remarks
από τον / by Joost Meijer

Στα τεύχη Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 της Φιλοτέλειας, δημοσιεύθηκε ένα θαυμάσιο άρθρο
του Α. Μανωλούδη με σημαντικές πληροφορίες,
μεταξύ άλλων, για την αποκαλούμενη οδόντωση ζιγκ-ζαγκ1. Αν και πολύ περιεκτικό, νομίζω ότι
έχω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους μελετητές αυτού
του θέματος. Με αυτή τη μικρή προσθήκη, θα
ήθελα να παρουσιάσω μια εναλλακτική εξήγηση της ύπαρξης της «μαύρης» οδόντωσης και
κάποιες πρόσθετες σημειώσεις στο χρονικό της
χρήσης 13 ½ και 10 ½ οδόντωσης ζιγκ-ζαγκ2.
Η μαύρη οδόντωση
Η αποκαλούμενη «μαύρη» οδόντωση ζιγκζαγκ (13½) ανακαλύφθηκε αρχικά από συλλέκτες και εμπόρους τον Αύγουστο του 1911.
Αφορούσε το χαλκογραφικό 25λεπτο. Ο P. L.
Pemberton περιγράφοντας τη μαύρη οδόντωση σε άρθρο του στο Philatelic Journal of Great
Britain τον Σεπτέμβριο του 1914 αναφέρει: «...
Έχω δει αρκετά αντίτυπα σφραγισμένα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1911 (τα περισσότερα από τη Σύρο)…»3. Ο Captain A. Bates,
ο οποίος επίσης δημοσίευσε λεπτομερές άρθρο για τη χαλκογραφική σειρά στο London
1

Α. Μανωλούδης, «Η Οριστική Έκδοση του 1911
και η οδόντωση ζιγκ-ζαγκ», Φιλοτέλεια αρ. 720722/2020.
2 Οι πληροφορίες για τη μαύρη οδόντωση προέρχονται εν μέρει από το άρθρο μου, “De rouwtanding
van Aspiotis”, Hermes (περιοδικό της Ελληνικής
Φιλοτελικής Εταιρείας Ολλανδίας) αρ. 168/2015,
σ. 12-13.
3 P. L. Pemberton, “The stamps of Greece”, Philatelic

In the January-June 2020 issues of
Philotelia, there appeared a wonderful article by A. Manoloudis with, amongst other
things, important information on the socalled zig-zag (or roulette) perforation1. Although very comprehensive, I think I have
some additional information that may be of
interest to the students of this subject. In
this little addendum, I would like to present
an alternative explanation for the existence
of the “black” perforation and some additional remarks on the time-line of the use of
the 13½ and 10½ zig-zag perforation2.
The black perforation
The so-called “black” zig-zag or roulette perforation (13½) was first detected
by stamp collectors and stamp dealers in
August 1911. It concerned the engraved
25 lepta stamp of the series “Hermes and
Iris”. P. L. Pemberton, when describing the
black perforation in an article in the Philatelic Journal of Great Britain in September
1913 writes: “…I have seen several copies, used in August and September 1911
(mostly from Syra)…”3. Captain A. Bates,
1

A. Manoloudis, “The 1911 definitive set and
the zig-zag (roulette) perforation”, Philotelia
nos. 720-722/2020.
2 The information on the black perforation
comes partially from my article, “De rouwtanding van Aspiotis”, Hermes (Journal of
the Hellenic Philatelic Society of The Netherlands) nο. 168 /2015, pp. 12-13.
3 P. L. Pemberton, “The stamps of Greece”,
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Philatelist το 1914, αναφέρει ότι βρήκε γραμματόσημα με μαύρη οδόντωση σε επιστολές,
σταλμένες όλες από μια εταιρεία της Σύρου
την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου του 19114.
Σήμερα, χρησιμοποιημένα αντίτυπα είναι γνωστά με σφραγίδες Σύρου, Αθήνας και Πειραιά.
Υπάρχουν και ασφράγιστα. Τυπικά, το μαύρο
χρώμα μπορεί να φανεί μόνο στην μπροστινή
όψη του γραμματοσήμου και όχι στην πίσω.
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την ύπαρξη αυτής της μαύρης οδόντωσης.
Ο Α. Μανωλούδης στο άρθρο του αναφέρει:
«Η εμφάνιση του φαινομένου της μαύρης οδόντωσης αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας που
χρησιμοποιούσαν οι τυπογράφοι της εποχής για
την οριστικοποίηση των αποστάσεων των κτενών της διατρητικής μηχανής τύπου ζιγκ-ζαγκ.
Τις χρωμάτιζαν με μαύρη [...] μελάνη, ώστε να
αποτυπώσουν το ίχνος της οδόντωσης σε ένα
κανονικό φύλλο γραμματοσήμων. Η δοκιμαστική αυτή μαύρη οδόντωση επέτρεπε να προχωρήσουν στη συνέχεια οι τυπογράφοι στις απαραίτητες διορθώσεις και την τοποθέτηση των
διατρητικών κτενών στις σωστές μεταξύ τους
αποστάσεις». Εύλογη ασφαλώς θεωρία, υπάρχουν όμως κάποιες διαφορετικές απόψεις.
Ο Pemberton προσφέρει την ακόλουθη
εναλλακτική άποψη: «Όταν η οδόντωση είναι
τελείως έκκεντρη, είναι δύσκολο να φανεί, γεγονός που δυσκολεύει τον βιαστικό διαχωρισμό των γραμματοσήμων. Για την αποφυγή
αυτού του κινδύνου, το 1911 έγινε το πείραμα
μελάνωσης των κτενών πριν τη διάτρηση, δημιουργώντας έτσι τη μαύρη οδόντωση. Το πείραμα εγκαταλήφθηκε έπειτα από τη διάτρηση
κατ’ αυτόν τον τρόπο μερικών φύλλων 25λέπτων». Ο Pemberton, λοιπόν, είδε τη μαύρη
οδόντωση περισσότερο ως μέθοδο ευκολότερου διαχωρισμού των γραμματοσήμων.
Ο P. Kohl, Γερμανός έμπορος και πρώτος
συντάκτης του Kohl-Briefmarken Handbuch
έγραψε στον Ασπιώτη, την ελληνική εκτυπωτική εταιρεία, να ξεκαθαρίσει τι είναι αυτά τα
γραμματόσημα5. Η απάντηση που δόθηκε
Journal of Great Britain 20.9.1913, σ. 182.
4 Capt. A. Bates, “Notes on the 1911 engraved
Issue of Greece”, The London Philatelist αρ.
273/1914, σ. 212.
5 H. Munk, Kohl-Briefmarken Handbuch, τ. III, 11η
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who also wrote an elaborate article on
the engraved Hermes and Iris issue in the
London Philatelist in 1914, reports that he
found black-perforated stamps on letters,
all sent by one company from the island of
Syros in the period August-October 19114.
Nowadays used copies are known with a
Syros, Athens and Piraeus cancellation.
Unused copies also exist. Typically, the
black colour can only be seen on the front
of the stamp, not on the back.
There are various theories about the
origins of this black perforation.
A. Manoloudis in his article states: “The
presence of the black perforation is part of
a process used by printers of the time to
set the final distances of the zig-zag perforating heads. They were painted with
black ink [...] to trace the tooth on a regular
stamp sheet. This test black perforation allowed the printers to then proceed with the
necessary corrections and position the perforation heads at their correct distances.”
Although a very plausible theory, some different views exist.
Pemberton offers the following alternative: “When the rouletting is at all off centre, it is difficult to see at once where it is,
which adds to the difficulty of detaching
the stamps in a hurry. To obviate this, an
experiment was made, in 1911, of inking
the cutters before use, and so producing a
black roulette. The experiment was abandoned after a few sheets of the 25 lepta
were perforated in this manner.” So, Pemberton saw the black perforation more as
a way of helping the user of the stamps to
separate them more easily.
Paul Kohl, a German stamp dealer
and first compiler of the Kohl-BriefmarkenHandbuch wrote Aspiotis, the Greek printing company, to clarify the status of the
stamps5. It was replied that on request two
Philatelic Journal of Great Britain 20.9.1913,
p. 182.
4 Capt. A. Bates, “Notes on the 1911 engraved
Issue of Greece”, The London Philatelist no.
273/1914, p. 212.
5 H. Munk, Kohl-Briefmarken Handbuch, Vol.
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ήταν ότι δύο ή τρία φύλλα διατρήθηκαν με μαύρη οδόντωση κατόπιν αιτήματος και κατά λάθος κυκλοφόρησαν με τα κανονικά γραμματόσημα. Στο Handbuch συνεπώς θεωρείται ότι το
ζιγκ- ζαγκ διατρητικό πλαίσιο μελανώθηκε με
μαύρο χρώμα, ώστε (ηθελημένα) να πραγματοποιηθεί η μαύρη εκτύπωση της οδόντωσης.
Ο Captain Bates επίσης δηλώνει: «Ο Ασπιώτης όταν ρωτήθηκε γι’ αυτά, απάντησε ότι δύο
ή τρία φύλλα κατά λάθος στάλθηκαν με τη μαύρη οδόντωση». Έτσι οι οδοντώσεις μπορεί να
είχαν γίνει «επί τη αιτήσει» και να στάλθηκαν
κατά λάθος με τα κανονικά. Εάν είχαν γίνει για
δοκιμαστικούς ή άλλους λόγους παραμένει
αδιευκρίνιστο.
O εγκατεστημένος στο Παρίσι πάντως Έλληνας έμπορος Νικολαΐδης, έχει μια τελείως
διαφορετική εξήγηση6. Αναφέρει τα ακόλουθα,
σε ελεύθερη μετάφραση από τα γαλλικά: «Τα
αναγκαία υλικά για την κατασκευή της ζιγκ-ζαγκ
οδόντωσης εστάλησαν από το Παρίσι. Κατάφερα (δηλ. ο Νικολαΐδης) να βρω τον δημιουργό.
Μας επέδειξε ένα δείγμα του τι έστειλε στην
Κέρκυρα. Αυτά τα υλικά είναι μικρές πλάκες σε
μέγεθος δύο εκατοστών με πάχος περίπου δύο
χιλιοστών. Οι πλάκες είναι χαλύβδινες. Από τη
μία πλευρά είναι επίπεδες και από την άλλη
φέρουν τις εγκοπές της οδόντωσης ζιγκ-ζαγκ
ανάγλυφα στην ακμή. Ο χάλυβας αυτών των
πλακών έχει σκληρυνθεί και από τη διαδικασία
σκλήρυνσης με κάποια κτυπήματα, εμφανίζεται το μαύρο χρώμα, όπως σύντομα θα καταλάβετε. Για να σκληρυνθεί ένα αντικείμενο από
χάλυβα πρώτα υπερθερμαίνεται και έπειτα εμβαπτίζεται σε λιπαρό έλαιο. Το έλαιο απανθρακώνεται από την υψηλή θερμοκρασία. Λέγεται
ότι συντίθεται από άνθρακα με υδρογόνο και
οξυγόνο. Τα δύο τελευταία θα εξαφανιστούν.
Έτσι απομένει ο άνθρακας ο οποίος μελανώνει
τον μηχανισμό, εάν δεν τριφτεί αρκετά με μια
βούρτσα με διάλυμα ανθρακικής ποτάσσας. Σε
αυτή την περίπτωση, στις ακμές κοπής ζιγκζαγκ που έχουν προεξοχές θα παραμείνει ο
άνθρακας, λόγω πλημμελούς καθαρίσματος
και με την πίεση των πλακών στο χαρτί θα
δημιουργηθεί η μαύρη εκτύπωση». Ο Νικο6

έκδοση, 1931, σ. 289-290.
N.S.Nicolaïdes, Histoire du Timbre Grec, Paris
1923, σ. 68-69.

or three sheets were black-perforated and
that they had been mistakenly circulated
with a stack of “ordinary” stamps. In the
Handbuch it is therefore assumed that the
zig-zag punching frame was provided with
black ink in order to (deliberately) make a
black impression of the perforation. Capt.
Bates also states: “M. Aspiotis, on being
asked about these, wrote that two or three
sheets had been passed in error with this
black roulette.” So the perforations would
have been made “on request” and added
to the stock by mistake. If the request was
made for testing purposes or other reasons
remains unclear.
The Greek stamp dealer N.Nicolaïdes,
operating from Paris, gives a totally different explanation6. He reports the following:
(free translation from French), “The parts
needed to make the zig-zag perforation
were shipped from Paris. I (JM: Nicolaïdes)
managed to track down the creator. He
showed us an example of what he had sent
to Corfu. Those parts are small plates with
a size of two centimetres, with a thickness
of about two millimetres. These plates are
made of steel. They are flat on one side and
on the other side they bear the cut edges of
the zig-zag on the relief edge. The steel of
which these plates are made is hardened
steel. And it is due to the hardening process
that with some punctures, the black colour
appears, as you will quickly understand.
To harden an object of steel, it is heated
red-hot, once. Then it is hardened in a fatty
oil. This oil is carbonized by the heat. It is
said to be composed of carbon mixed with
hydrogen and oxygen. The latter two will
vanish. Then remains behind the carbon
that inks the device, if it is not scrubbed
enough with a brush in a solution of potassium carbonate. In that case, the zig-zag
cutting surfaces will have protrusions and
carbon will remain on them due to improper
cleaning. And when you press the plates
against paper, the black print is created.”
6

III, 11th Ed., 1931, pp. 289-290.
N. S. Nicolaïdes, Histoire du Timbre Grec,
Paris 1923, pp. 68-69.
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λαΐδης, κλείνοντας το αφήγημά του, αναφέρει
ότι πειραματικά διαπίστωσε πως το μαύρο
χρώμα εξαφανίζεται μετά την έκτη εκτύπωση.
Επιπλέον, σημειώνει ότι είναι λογικό η μαύρη
οδόντωση να συμβαίνει στα 25λεπτα, επειδή
αυτή ήταν η πρώτη μικρού σχήματος αξία αυτής της έκδοσης που διέθετε τη νέα ζιγκ-ζαγκ
διάτρηση.
Όπως ήδη ξεκαθάρισε ο Α. Μανωλούδης
στο άρθρο του, η μαύρη οδόντωση δεν εμφανίζεται μόνο στα 25λεπτα.
Το 1917 ανακαλύφθηκε ένα φύλλο της 1
δραχμής της χαλκογραφικής σειράς με μαύρη
οδόντωση σε ταχυδρομικό γραφείο των Αθηνών, αλλά αυτή τη φορά με την επισήμανση
ΕΤ. Αποτελούσε το 100ό φύλλο σε ένα πακέτο γραμματοσήμων. Το επόμενο φύλλο έφερε
αχνά ίχνη μαύρης εκτύπωσης. Ακούγεται λογικό αυτά τα γραμματόσημα να μπήκαν στο
πακέτο από λάθος. Υποθέτω ότι, όπως και με
τα 25λεπτα, ήταν από τα πρώτα με ζιγκ-ζαγκ
οδόντωση του 1911, τώρα όμως πρόκειται για
γραμματόσημα μεγάλου σχήματος. Προφανώς
είχαν μείνει στο ράφι για έξι χρόνια, περιμένοντας να χρησιμοποιηθούν.
H εύρεση του χαλκογραφικού μονολέπτου,
όπως αναφέρεται από τον Μανωλούδη, φαίνεται επίσης να ταιριάζει στην υπόθεση, καθώς το
σχέδιο του μονολέπτου είναι ελαφρώς διαφορετικό σε μέγεθος από εκείνο του 25λέπτου.
To 2011, όπως ανέφερε ο Μανωλούδης,
ανακαλύφθηκε και άλλη ποικιλία. Πρόκειται
για ένα 2λεπτο της ίδιας σειράς, αλλά αυτή τη
φορά λιθογραφικό. Μέχρι σήμερα έχει βρεθεί
μόνο ένα ασφράγιστο αντίτυπο αυτής της ποικιλίας. Καθόσον είναι γνωστό, είναι το μόνο λιθογραφικό γραμματόσημο με μαύρη οδόντωση. Προφανώς, τοποθετήθηκαν νέες κτένες (ή,
το πλέον πιθανό, μερικές κτένες να αντικαταστάθηκαν από νέες).
Ο Ασπιώτης δεν ήταν ο μόνος τυπογράφος που χρησιμοποίησε οδόντωση ζιγκ-ζαγκ.
Όμοια οδόντωση (13½), πιθανόν από τους
ίδιους κατασκευαστές, χρησιμοποιήθηκε από
την εταιρεία Julius Sauer στο Danzig, όταν άρχισαν να τυπώνουν γραμματόσημα το 1921-22.
Τα πρώτα γραμματόσημα που κατασκεύασαν,
τα αποκαλούμενα “Hanze-Kogge”, είναι γνωστά με την (επίσης) σπάνια μαύρη οδόντωση
(εικ. 1).
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Nicolaïdes concluded his story by reporting that he experimentally determined that
the black colour had disappeared with the
sixth pressing. Furthermore, he noted that
it is logical that the black perforation occurs
with the 25 lepta because this was the first
small size stamp of the “Hermes and iris”
issue that was provided with the new zigzag perforation.
As A.Manoloudis already made clear in
his article, the black perforation does not
only exist on the 25 lepta stamp.
In 1917 a sheet of one Drachma engraved stamps of the series “Hermes and
Iris” was discovered at a post office in Athens with the black perforation, but now with
the imprint of the monogram “ET”. It concerned the hundredth sheet in a package
of stamps, with behind it a second sheet
with faint traces of a black print. It seems
logical, these sheets had accidentally entered the stock of stamps. I assume that,
as with the 25 lepta value, these were the
first copies with zig-zag perforation from
1911, but now of the large-format stamps.
Apparently, they had been on the shelf for
six years pending a postal destination.
The finding of the engraved 1 lepton stamp, as reported by A. Manoloudis,
seems to fit this picture also, as the 1 lepton design is slightly different in format from
the 25 lepta stamp.
In 2011, as also indicated by A.
Manoloudis, another variety was reported.
It concerns a 2 lepta stamp, again from the
series “Hermes and Iris”, but now in lithography. To date, only one unused copy of this
variety has been found. As far as known,
this is the only lithographed stamp with the
black perforation. Apparently, a new set of
cutters was set in place (or, more likely, a
few of the cutters were replaced by new
ones).
Aspiotis was not the only printer using
a zig-zag perforation. An identical perforation (13½), possibly from the same makers, was used by the firm of Julius Sauer
in Danzig (now Gdansk in Poland), when
they started printing stamps in 1921-1922.
The first set of stamps they made, the so
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Είναι δύσκολο να επιλέξει καcalled “Hanze-Kogge” stamps,
νείς μεταξύ των διαφορετικών εξηare known with a (rare) black perγήσεων για τη μαύρη οδόντωση. Η
foration as well (fig. 1).
προφανής θα ήταν, όπως προτείνει
It is difficult to choose beο Μανωλούδης, η μαύρη επισήμανtween the different explanations
ση να ήταν μέρος της διαδικασίας
for the black perforation. The
εγκατάστασης του τυπογράφου. Οι
obvious one would be the black
δηλώσεις των Kohl και Bates θα
printing is part of the installμπορούσαν να υποστηρίξουν αυτή
ing process of the printer, as A.
την εκδοχή. Οι λόγοι που επικαλείManoloudis suggests. The stateται ο Pemberon, δηλ. μαύρη εκτύments from Kohl and Bates could
πωση προς διευκόλυνση των χρηsupport this option. The reasons
Εικ. / Fig. 1:
στών, μου φαίνεται απίθανη. Από
Pemberton gives, a black print
Dr Reinhard Fischer
την άλλη πλευρά υπάρχει η αναto help the user of the stamps,
Auktionen 96/4181
λυτική εξιστόρηση του Νικολαΐδη.
seem unlikely to me. On the other
Αυτή φαίνεται επίσης ένας πιθανός
hand, there is the elaborate story
λόγος και κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηby Nicolaïdes. This also seems a plausible
θεί γιατί ο συγγραφέας μπήκε σε τέτοιο κόπο
reason and one could ask why this author
να εξηγήσει την αιτία της μαύρης επισήμανwould have gone to such length explaining
σης, εάν αυτή δεν βασιζόταν σε πραγματικά
the cause for the black perforation if it was
ευρήματα. Και είναι σύμπτωση ότι τα πρώτα
not based on his explicit findings. And is it
γραμματόσημα του Danzig υπάρχουν επίσης
a coincidence the first stamps from Danzig
με μαύρη οδόντωση; Προσωπικά λοιπόν, αλλά
also exist with the black perforation? So
το θέμα είναι ανοικτό προς συζήτηση, πιστεύω
personally, but it is open for debate, I beότι η εκδοχή Νικολαΐδη μπορεί να είναι η ορθή.
lieve the Nicolaïdes version might be the
Πειστική απόδειξη θα μπορούσε να υπάρξει με
correct one. But conclusive evidence could
ανάλυση της χημικής σύστασης του μαύρου
probably only be acquired by analysing the
χρώματος.
chemical substance of the black colour.
Το χρονικό της οδόντωσης
ζιγκ-ζαγκ 13½ και 10½
O Mανωλούδης πιστεύει ότι ο εξοπλισμός
της οδόντωσης, όταν ήλθε στον Ασπιώτη, ήταν
ήδη από δεύτερο χέρι, όπως επιβεβαιώνεται
από τη συνδυασμένη χρήση και των δύο τύπων οδοντώσεων στο γραμματόσημο της Φυματίωσης. Έχω μια κάποια διαφορετική θεωρία, την οποία θα ήθελα να καταθέσω.
Ο εξοπλισμός της διάτρησης ζιγκ-ζαγκ
έφθασε χωρίς αμφιβολία στο εργοστάσιο
Ασπιώτη αρχές του 1910, αφού είχαν παραγγελθεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ του ελληνικού κράτους και του Ασπιώτη
για την εκτύπωση της χαλκογραφικής σειράς.
Στηριζόμενος στην παρατήρηση του Νικολαΐδη
ότι αυτός προερχόταν από τη Γαλλία (Παρίσι),
θεωρώ ότι παραλήφθηκαν δύο σειρές κτενών
με εγκοπές, μία με οδόντωση 13½ και μία με
10½. Ίσως η μία σειρά αρχικά να ήταν προορισμένη για τα μεγάλου σχήματος γραμματόσημα

The 13½ and 10½ zig-zag perforation
time-line
A. Manoloudis believes the perforation
equipment, when introduced at the Aspiotis printing firm, was already second hand
as confirmed by the combined use of both
types of perforation for the tuberculosis
stamp. I have a somewhat different theory,
which I’d like to put forward.
The zig-zag perforation equipment undoubtedly arrived at the Aspiotis factory at
the beginning of 1910 having been ordered
after the contract between the Greek State
and Aspiotis for the printing of the Hermes
and Iris stamps had been signed. Based
on the remark from Nicolaïdes, it originated
from France (Paris). I think at least two sets
of cutting plates were delivered, one with
the 13½ and one with the 10½ perforation.
Maybe, one set was originally intended
for the large format stamps and one set

Φιλοτέλεια 725 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020 ● Philotelia 725 November-December 2020

2

3

4

369

5

ex collection
M. van de Mortel

και η άλλη για τα μικρότερου. Σε κάθε περίπτωση, άρχισε τότε να πειραματίζεται και με τις δύο
σειρές. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων φαίνονται στη μικτή χρήση στα γραμματόσημα της Φυματίωσης, όπως εμφανίζονται στο
άρθρο του Μανωλούδη (Φιλοτέλεια αρ. 722, σ.
180) και στο δοκίμιο σε παχύ χαρτί (Φιλοτέλεια
αρ. 720, σ. 14). Νομίζω ότι, ως αποτέλεσμα,
αποφασίστηκε ότι θα χρησιμοποιηθεί η σειρά
με την οδόντωση 13½ και ότι η σειρά με την
οδόντωση 10½ θα μείνει στην άκρη. Ότι υπήρξε κάποιο στάδιο προσαρμογής της οδόντωσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται από μια παρατήρηση του Captain Bates, ο οποίος, όταν
αναφέρεται στη οδόντωση ζιγκ-ζαγκ, δηλώνει:
«Έχω δύο δείγματα (JM: της οδόντωσης) σε
απλό χαρτί που μου έστειλε ο Ασπιώτης. Ένα
τον Φεβρουάριο του 1910, πριν το μηχάνημα
τεθεί σε κανονική λειτουργία. Το δεύτερο δείγμα, που μου έστειλε τον Σεπτέμβριο του 1910,
είναι ένα φύλλο μπλε χαρτιού, μεγέθους 81
γραμματοσήμων, στο οποίο η ζιγκ-ζαγκ οδόντωση μετρά 68 στα 100 χιλ. (JM: 13½)7.»
Το φθινόπωρο του 1913 μερικά από τα
γραμματόσημα Εκστρατείας άρχισαν να εμφανίζονται με μία κατακόρυφη (στη μία πλευρά)
οδόντωση 10½ αντί της συνηθισμένης 13½
(εικ. 2)8. Είναι πολύ πιθανό, αυτά τα πρώτα
δείγματα της ζιγκ-ζαγκ οδόντωσης 10½ να είναι απλά το αποτέλεσμα τοποθέτησης λάθος
κτένας στη θέση φύλλου 4/5 (ή 46/47 όταν
στρεφόταν το φύλλο) σε ένα από τα κοπτικά
πλαίσια. Το ίδιο πλαίσιο προφανώς χρησιμοποιήθηκε από τον Ασπιώτη για κάποιες από τις
εκτυπώσεις γραμματοσήμων Εθνικού Ιδρύματος Περιθάλψεως (εικ. 3)9, τα γραμματόσημα

for the smaller stamps. Anyhow, Aspiotis
then started experimenting with both sizes.
The effects of these experiments can be
seen in the mixed use on the tuberculosis
stamps, as shown by A. Manoloudis on p.
180 (Philotelia no. 722) of his article and
the “essay on thick paper” illustrated on p.
14 (Philotelia no. 720). I think, as a result,
it was decided the 13½ set would be used
for the definitive stamps and the 10½ set
was put aside. That there was some kind
of adjusting of the perforation seems to be
confirmed by a remark by Captain Bates
who, when referring to the zig-zag perforation, states: “I have two specimens (JM: of
the perforation) on plain paper sent me by
M. Aspiotis. One in Feb. 1910, which was
taken before the machine was in perfect order. The second specimen sent me in Sept.
1910, is a sheet of blue paper the size of 81
stamps, on which the roulette appears to
run 68 to the 100 mm (JM: 13½)7.”
In the autumn of 1913 some of the socalled “Campaign” stamps started to appear
with a one-sided vertical 10½ zig-zag perforation instead of the usual 13½ variety (fig.
2)8. It may well be, these first examples of
the 10½ zig-zag perforation were simply the
result of a mistake, placing a wrong version
of the cutting plate in sheet-position 4/5 (or
46/47 when the sheet was turned) in one of
the cutting frames. The same cutting frame
was evidently used by Aspiotis for some of
the printings of the stamps of the National
Welfare Foundation Fund (fig. 3)9 the Flag-

7
8

7
8

Capt. A. Bates, idem, σ. 212.
Το παλαιότερο κομμάτι που έχω εντοπίσει είχε
ακυρωθεί τον Νοέμβριο του 1913.
9 Μόνο για τις εκτυπώσεις του 1914, όχι για τις με-

Capt. A. Bates, idem, p. 212.
The earliest dated example I have seen was
cancelled in November 1913.
9 Only for the 1914 printings, not for the later
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των Σημαιών της Βορείου Ηπείρου (εικ. 4)10 το
1914 και τα χαρτόσημα με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ (εικ. 5), έχοντας ως αποτέλεσμα όμοια
ποικιλία οδόντωσης11.
Με την πάροδο όμως του χρόνου, προφανώς δεν υπήρχαν πλέον ανταλλακτικά κτενών
13½ και ο τυπογράφος θα έπρεπε να βασίζεται
στην άλλη σειρά, όταν αντικαθιστούσε τις κτένες που δεν ήσαν πλέον αρκετά αιχμηρές. Η
προμήθεια νέων κτενών του σωστού μεγέθους
ήταν πιθανόν πολύ ακριβή, ίσως πάλι η γαλλική
εταιρεία που αρχικά είχε κατασκευάσει τις κτένες δεν μπορούσε πλέον να τις προμηθεύσει.
Έτσι ίσως εξηγείται γιατί, ειδικά από το 1923 και
μετά (όταν εγκαταστάθηκε στον Ασπιώτη ένα
νέο λιθογραφικό κυλινδρικό πιεστήριο)12, εμφανίστηκαν όλο και περισσότερα γραμματόσημα
με (συνολική ή μερική, οριζόντια ή κατακόρυφη)
ποικιλία οδόντωσης ζιγκ-ζαγκ 10½, όπως αυτή
που παρουσιάζει ο Μανωλούδης στο άρθρο του
(Φιλοτέλεια αρ. 722, σ. 181). Αυτό συνεχίστηκε
μέχρι τη στιγμή που έπαψε να χρησιμοποιείται
η οδόντωση ζιγκ- ζαγκ το 1927.
Συμπερασματικά, δεν βλέπω τον λόγο ο
εξοπλισμός για την οδόντωση, όταν έφθασε
στην Κέρκυρα, να ήταν από δεύτερο χέρι. Πιθανότερο είναι να έφθασαν δύο σειρές κτενών
και έπειτα από πειραματισμούς και με τους δύο
τύπους στα γραμματόσημα της Φυματίωσης,
η σειρά 13½ επιλέχθηκε για τη χαλκογραφική
σειρά, ενώ η σειρά 10½ χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως ανταλλακτικά.
ταγενέστερες του 1918 και του 1923.

10 Υπάρχει σε όλες τις κλάσεις των Σημαιών, περι-

λαμβανομένων αυτών με απισήμανση Korytsa,
εκτός από τα μονόλεπτα και τα 5λεπτα. Λόγω της
μετατοπισμένης μορφής, σε αυτήν την περίπτωση η θέση στο φύλλο είναι 20/25 (ή 26/31 αν έχει
διατρηθεί έχοντας πρώτα περιστραφεί).
11 Περισσότερες πληροφορίες: R. M. Feenstra,
“De 10 ½ afwijkingen in de Aspiotis doorsteek”,
Hermes nο. 69/1990, σ. 8-12, και HPSGB Bulletin
τ. 21, αρ. 79/1990, σ. 55-57.
12 Περισσότερες πληροφορίες: R. M. Feenstra, “De
steendrukuitgiften van 1912-1930”, Hermes, αρ.
73/1991, σ.17-24 & αρ. 75/1991, σ. 11-23, ArGe
Rundbrief αρ. 53/1992, σ. 147-154 & αρ. 54/1993,
σ. 9-22, The Handbook of Hellenic Philately,
HPSGB, 1984-, καθώς και μια πιο ενημερωμένη
εκδοχή στο www.pvgriekenland/publications.

stamps of Northern Epirus (fig. 4)10 in 1914
and the fiscal stamps of the “Victory Allegory” (Greek Administration) issues (fig.
5), resulting in an identical perforation variety11.
But when time progressed, apparently,
there were no 13½ spare parts anymore
and the printer had to rely on the other set
when replacing cutting blades that had lost
their sharpness. Buying new blades of the
correct size was probably too expensive or
maybe the French firm that originally had
manufactured the blades, could not provide them anymore. This would explain
why especially from 1923 onwards (when a
new lithograph cylinder-press was installed
at the Aspiotis premises)12, more and more
stamps with a (whole or partial, horizontal
or vertical) 10 ½ zig-zag perforation variety, like the one illustrated in A.Manoloudis
article on p. 181 (Philotelia no. 722), appeared. This continued until the moment
the use of the zig-zag perforation came to
an end in 1927.
All in all, I see no reason the perforation
equipment when arriving in Corfu would
have been second hand utensils. More
likely two sets of blades arrived and after
experimenting with both types on the tuberculosis stamps, the 13½ set was selected
for use on the “Hermes & Iris” issue. The
10½ set was later used for spare parts.
ones from 1918 and 1923;

10 It exists on all values of the Flag stamps, in-

cluding the stamps with a Korytsa overprint,
except for the values of 1 lepton and 5 lepta.
Because of the shifted format, in this case the
stamp position is 20/25 (or 26/31 when the
sheet was turned while being perforated).
11 More details: R. M. Feenstra, “De 10 ½ afwijkingen in de Aspiotis doorsteek”, Hermes nο.
69/1990, pp. 8-12, and HPSGB Bulletin vol.
21, no.79/1990, pp. 55-57.
12 More details: R. M. Feenstra, “De steendrukuitgiften van 1912-1930”, Hermes, no. 73/1991,
pp.17-24 & no. 75/1991, pp. 11-23, ArGe Rundbrief no. 53/1992, pp. 147-154 & no. 54/1993,
pp. 9-22, The Handbook of Hellenic Philately,
HPSGB, 1984-, and a slightly updated version
on www.pvgriekenland/publications.

Φιλοτέλεια 725 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020 ● Philotelia 725 November-December 2020

371

Στιγμιότυπα από τη σχέση
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και
των Λεπροκομείων στις αρχές του 20ού αι.
από τον Εμμανουήλ Γεωργουδάκη

Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο διαθέτει μεταξύ άλλων και ένα σημαντικό αρχείο
με υπηρεσιακές υποθέσεις του υπηρετούντος προσωπικού των ταχυδρομείων, του οποίου το
παλαιότερο κομμάτι ανήκει στην Tαχυδρομική Υπηρεσία της Κρητικής Πολιτείας και συγκεκριμένα από το 1900.
Το αρχείο αυτό αφορά κατά κύριο λόγο άδειες, διορισμούς και τιμωρίες των ταχυδρομικών
υπαλλήλων της νεοσύστατης Κρητικής Πολιτείας και παρά το ότι οι περισσότερες υποθέσεις
είναι μάλλον ανιαρές οι ίδιες, περιέχουν ωστόσο πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για την
καθημερινότητα της Κρήτης και τη νοοτροπία των ανθρώπων της εποχής αυτής. Φυσικά και
υπάρχουν άλλες υποθέσεις ενδιαφέρουσες και για τον ιστορικό ή τον φιλίστορα. Η άθροιση
όμως των στοιχείων από τις απλές υποθέσεις, όπως οι άδειες ή τα παραπτώματα μας παρέχει
ενδιαφέροντα στοιχεία. Έτσι η έρευνα για το αν κάποιος αγροτικός διανομέας πραγματοποίησε ή όχι κάποιο δρομολόγιό του, αν κάποιο γράμμα παρέπεσε, οι σχέσεις προϊσταμένων με
τους υφισταμένους τους, οι κομματικές διαμάχες, η εγγραμματοσύνη και χίλια δυο άλλα ζητήματα αναδύονται μέσα από το αρχειακό υλικό με όλη τους τη ζωντάνια και τη γλαφυρότητα.
Το αρχείο βρίσκεται σε μία φάση καταγραφής, ψηφιοποίησης αλλά και αναλυτικής τεκμηρίωσης, με τη σύνταξη περιλήψεων των εγγράφων και αποδελτίωση των ονομάτων.
Η εργασία είναι ακόμη στην αρχή της καθώς από έναν εκτιμώμενο όγκο 25.000 εγγράφων
(εξ ων περί τις 5.000 αφορούν την Κρητική Πολιτεία) μόλις 1.500 περίπου έχουν ψηφιοποιηθεί
και από αυτά μετά βίας 250 έχουν τεκμηριωθεί. Παρά τη μικρή προς το παρόν διείσδυση της
έρευνας στο υλικό, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία,
πάντοτε εν σχέσει προς την ταχυδρομική ιστορία.
Παρουσιάζουμε εδώ ένα επεισόδιο από την επώδυνη ιστορία των χανσενικών (λεπρών)
της Σπιναλόγκας, με αφορμή τη δυσάρεστη τρέχουσα συγκυρία του κορωνοϊού, αναλογιζόμενοι ότι ίσως ουκ έστι παν πρόσφατον υπό τον ήλιον (Εκκλ. 1.10).
Πριν την παρουσίαση όμως των εγγράφων, να υπενθυμίσουμε ότι η νόσος του Χάνσεν
(λέπρα) ήταν ενδημική και διαδεδομένη στην Κρήτη. Με την ίδρυση της αυτόνομης Κρητικής
Πολιτείας τον Δεκέμβριο του 1899 και σε συνεδρίαση της Βουλής κατά τα τέλη Μαΐου 1901
συζητήθηκε το θέμα του προβλήματος των χανσενικών. Λίγες ημέρες αργότερα τέθηκε το
θέμα δημιουργίας λεπροκομείου στη νησίδα-φρούριο της Σπιναλόγκας, την οποία μόλις είχαν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν οι μουσουλμάνοι κάτοικοί της. Έτσι τον Ιούλιο του 1901 ψηφίστηκε ο νόμος «Περί απομονώσεως των εν Κρήτη λεπρών», το 1903 αυτός που προέβλεπε
την εγκατάστασή τους στη Σπιναλόγκα, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1904. Οι πρώτοι λεπροί εγκαταστάθηκαν στο νησί στις 13 Οκτωβρίου 1904. Το λεπροκομείο έκλεισε το 1957 και
οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Αγία Βαρβάρα Αττικής1.
1

https://archive.patris.gr/articles/195818/128503. Επίσης, Μ. Μαρινάκης, «Απελυμάνθη...», Collectio,
αρ. 11/1993, σ. 13-15, και A. Virvilis, “Spinalonga”, Pratique αρ. 2/2008, vol. XXXIII.
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Εικ. 1: Η Σπιναλόγκα από χάρτη του Francesco Basilicata (1618)

Ο κίνδυνος μόλυνσης φαίνεται ότι προξενούσε μεγάλο φόβο, όχι αδικαιολόγητα, στα πρόσωπα που έπρεπε αναγκαστικά να αποβιβαστούν στο νησί, αν και οι επισκέψεις επισήμων ή
γιατρών που μελετούσαν τη νόσο δεν ήταν σπάνιες.
Πιθανώς λοιπόν και κάποιοι ταχυδρόμοι ίσως είχαν σοβαρές αναστολές, ενώ εκτός από
τον κίνδυνο, το πρόβλημα εντεινόταν και από την δικαιολογημένη πίκρα και αγανάκτηση των
απόκληρων του νησιού.
Έτσι λοιπόν στις 15.09.1906
φθάνει στην Διεύθυνση Ταχυδρομείων Κρήτης μία επώνυμη καταγγελία ότι πολλάκις ο παρά τω ταχυδρομικώ Γραφείω Αγίου Νικολάου
αγροτικός διανομεύς παραλείπει το
Λεπροκομείον. Τονίζει δε ο καταγγέλων ότι η μεγίστη παρά της Σεβαστής Ημών Κυβερνήσεως χάρις
είναι η αλληλογραφία, την οποία
και χαρακτηρίζει ως ιεράν υπηρεσίαν, και υπογράφει ως πρώην
αγροτικός διανομέας (Π)αβλάκης
(10.09.1906, εικ. 2).
Ακολουθούν δύο επιστολές της
Διεύθυνσης Ταχυδρομείων Κρήτης
από τα Χανιά, η μία προς την Διεύθυνση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκας με ημερομηνία 17.09.1906
(εικ. 3a) και η άλλη προς το ταχυδρομικό γραφείο του Αγίου Νικολάου 17.09.1906 (εικ. 3b).
Προς το Λεπροκομείο αναφέρεται η καταγγελία ότι ο αγροτικός
Εικ. 2
διανομεύς δεν αφικνείται τακτικώς
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Εικ. 3b

προς διανομήν και παραλαβήν της αλληλογραφίας των λεπρών και του προσωπικού τού λεπροκομείου, και ζητείται η διάψευση ή επιβεβαίωση της καταγγελίας και αν τυχόν παράπονόν
τι κατά της ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως λάβωμεν τα κατάλληλα προς άρσιν αυτού και κανονικήν λειτουργίαν της υπηρεσίας εν σχέσει προς την αλληλογραφίαν του λεπροκομείου.
Απευθυνόμενος ο Διευθυντής των Ταχυδρομείων Κρήτης προς το ταχυδρομικό γραφείο
του Αγίου Νικολάου αναφέρεται και πάλι στην καταγγελία και ζητεί, αν διαπιστωθεί βασιμότητα
στην καταγγελία αυτή, να αποσταλεί η απολογία του υπολόγου αγροτικού διανομέως.
Και στις δύο επιστολές, ο Διευθυντής των ταχυδρομείων Κρήτης καλύπτει τα προσωπικά
δεδομένα του καταγγέλοντος αναφέροντας ότι πρόκειται για καταγγελία κάποιου εκ των λεπρών (Παρά τινος των εν λεπροκομείω διαιτωμένων), κάτι που πάντως δεν αποκλείει το γεγονός, ο καταγγέλων πρώην αγροτικός διανομέας, να είχε μολυνθεί και να είχε ο ίδιος καταλήξει
κάτοικος της Σπιναλόγκας.
Δέκα ημέρες αργότερα, απαντά το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας απορρίπτοντας ως αβάσιμες τις καταγγελίες και ότι οι παραδόσεις και οι παραλαβές γίνονται από τους αγροτικούς
διανομείς κανονικά, δηλ. εκτελούσι κατά τας ωρισμένας ημέρας τας πορείας των. Αν εγείρουν
παράπονα ορισμένοι από τους λεπρούς κατά της ταχυδρομικής υπηρεσίας, αυτό δεν είναι
κάτι το ιδιαίτερο, διότι συνεχώς εγείρουν αδικαιολογήτως παράπονα και κατά της Πολιτείας και
κατά της Διευθύνσεως του Λεπροκομείου, επειδή διατελούν σε περιορισμό (εικ. 4).
Η Διεύθυνση δηλαδή του Λεπροκομείου αναγνωρίζει ότι υπάρχουν συνεχώς παράπονα,
αλλά τα αποδίδει σε αντίδραση λόγω της απομόνωσης των δυστυχών αυτών ανθρώπων.
Η απάντηση όμως από το ταχυδρομικό γραφείο Αγίου Νικολάου (με την ίδια ημερομηνία,
25.09.1906) φανερώνει αρκετή αγανάκτηση διότι, αφού απορρίψει ως αβάσιμα τα καταγγελ-
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θέντα υπό λεπρών, αναφέρει ότι είναι γνωστόν ότι οι λεπροί είναι όλως ανοικονόμητοι
(ανικανοποίητοι, αχόρταγοι) αφού υβρίζουσι
πάντα υπάλληλον της Κυβερνήσεως μη σεβασθέντες ουδ’ αυτόν οπόταν μετέβη εις Σπιναλόγκαν ο Γεν(ικός) Πρόξενος της Γαλλίας
κ. Macdonald προς ον κατήγγειλον ότι η Κυβέρνησις έχει εγκαταλείψει αυτούς ενώ είναι
γνωστόν ότι τακτικώς λαμβάνουσι το μηνιαίον
αυτών.
Τα παράπονά τους, μάλιστα, λέει ότι
στρέφονται και κατά του Διευθυντού του Λεπροκομείου, τον οποίον, όπως ισχυρίζονται,
δεν εμπιστεύονται και απαιτούσιν να εισέρχονται ο διανομεύς εντός της νησίδος της
Σπιναλόγκας, όπερ αδύνατον, διότι ούτε οι
διανομείς δέχονται ούτε εγώ, να παραλαμβάνονται αντικείμενα αλληλογραφίας αλύμαντα.
Και κλείνοντας, επικαλείται την 5259 διαταγή
της 23 Ιουλίου 1905 (εικ. 5a, 5b).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπήρχε ζήτημα εμπιστοσύνης μεταξύ χανσενικών και της

Εικ. 4

Εικ. 5a

Εικ. 5b
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Εικ. 6

Διεύθυνσης του Λεπροκομείου, αλλά προφανώς η απαίτηση των δυστυχισμένων ασθενών
δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από το Ταχυδρομείο, δηλ. να παραλαμβάνουν ή να παραδίδουν απ’ ευθείας την αλληλογραφία, αφού άλλωστε και ο κανονισμός επέβαλε απολύμανση.
Κλείνοντας το πολύ σύντομο αυτό σημείωμα, να θυμίσουμε συμπληρωματικά ότι ένα λεπροκομείο (λωβοκομείο) ελάχιστα γνωστό, λειτουργούσε και στο Άγιο Όρος, στη Μονή Ιβήρων, από τον 19ο αι. και περιέθαλπε λεπρούς από τις περιοχές εκτός Αγίου Όρους.
Βοήθεια αποστελλόταν συνολικά από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και στη Σπιναλόγκα, όπως βλέπουμε σε αρκετά όψιμη επιστολή της Μονής Διονυσίου (11.02.1940, εικ. 6)2.

Εικ. 7: Επιστολή της 25.05.1938 των ασθενών του λωβοκομείου Άγιοι Ανάργυροι της Ι. Μ. Ιβήρων
προς την Ι. Μ. Ξενοφώντος3.
2
3

https://www.mountathos.org/el-GR/Diva-Viewer.aspx?item=90655946(65)75554,05_02-01_1940015
https://www.mountathos.org/el-GR/Diva-Viewer.aspx?item=906796(76)86674, 16_02-01_03104
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Εις ό,τι αφορά όμως την ταχυδρομική υπηρεσία του Λωβοκομείου της Ι. Μ. Ιβήρων, εκεί
βεβαίως διεκινείτo μέσω της Ι. Μ. Ιβήρων, στο αρχείο της οποίας όπως και σε άλλων μονών
σώζεται και αρκετή αλληλογραφία των χανσενικών, οι οποίοι ζητούν ελεημοσύνη ή στέλνουν τις
ευχαριστίες τους σε τακτικές αλλά και απολύτως τυποποιημένες επιστολές προς τις διάφορες
Μονές του Αγίου Όρους, όπως π. χ. προς την Ι. Μ. Σταυρονικήτα (19.10.1906), υπογράφοντες
ως οι ασθενείς του λωβοκομείου της Ι. Μ. Ιβήρων, Γέρ(ων) Παντελεήμων και οι συν εμοί4.

Εικ. 8

Πρώτη η Κούβα (εικ. 8) αποτύπωσε φιλοτελικά το 1948 την μορφή του Armauer Hansen,
του Νορβηγού ιατρού που ανακάλυψε τον βάκιλλο της ασθένειας το 1873 με αφορμή το Διεθνές συνέδριο για την λέπρα και κατόπιν ακολούθησε το Βέλγιο (1964), η πατρίδα του Hansen
η Νορβηγία (1973) και άλλες χώρες5.
4

https://repository.mountathos.org/jspui/handle/20.500.11957/158067, 15_02-01_13432
Ο Δρ. Δημήτριος Ζαμπάκος Πασάς (Demetrius Alexandre Zambaco), ήταν ο πρώτος συστηματικός
μελετητής της λέπρας και έκανε ένα ταξείδι σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο βιβλίο του,
Voyages chez les Lepreux, Paris, 1891, πραγματεύεται και τους λεπρούς του Αγίου Όρους.
5 S. R. Wood, «A Short History of Leprosy in Postage Stamps», εν: Proceedings of the Royal Society of
Medicine, τ. 67, Αύγουστος 1974, σ. 718.

Ακολουθήστε τη NOTOS 2021 στο Twitter: @2021Notos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αθανάσιου Κάζη, Προέδρου της Φιλοτελικής Εταιρείας Δράμας
και ακάματου εργάτη του φιλοτελισμού, συνήλθε διαδικτυακά εκτάκτως σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2020, και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
1. Να εκφρασθούν θερμά συλλυπητήρια του Δ. Σ. στους οικείους του.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον περιοδικό φιλοτελικό Tύπο.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Π. Λεούσης

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Χριστοδουλίδης

UNDER THE PATRONAGE OF H.E. THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC
Ms. KATERINA SAKELLAROPOULOU

European Philatelic Exhibition
19-22 November 2021, Peristeri Exhibition Centre, Athens, Greece

Newsletter no. 8 ● 26 November 2020
The Great Encounter of the Solferinos
Another impressive addition to the Court of Honour: The famous
Solferino, a colour variety of the 1871 40 lepta Large Hermes
Head, undoubtedly the most elusive Greek stamp.
150 years after it was placed in circulation at the Piraeus post
office, the NOTOS 2021 OC set an ambitious target: To bring the
few surviving Solferinos together again under the same roof.
So far, eleven out of the thirteen known copies have confirmed
their participation in NOTOS 2021.
Athens welcomes the 2021 FEPA Congress
The NOTOS 2021 OC will have the pleasure and the honour to
host the annual FEPA Congress for the second time after 2015.
The upcoming event will take place in Athens on 23 November
2021, following the closure of the
European exhibition.
It will be two years before the Federations’ delegates and attendants
have the opportunity to meet in person again, considering the cancellation
of the 2020 Congress due to the pandemic.
“NOTOS 2021 - Bulletin 2” is ready to be downloaded
A follow-up to “Bulletin 1” issued last November, the brand new 62-page
“Bulletin 2” was uploaded today on the NOTOS 2021 website.
The booklet is only available in digital form. You should not miss it if you feel
the need to get early into the mood of the exhibition.
NOTOS 2021 OC
www.hps.gr/notos2021
AIJP
Patronage
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PATRONAGE
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Αναμνηστικές σφραγίδες 2020

1. ΑΘΗΝΑ 02.02.2020, (καρκινική ημερομηνία), Διεύθυνση Φιλοτελισμού, (από 10:00 έως
13:00), 3 Φεβρουαρίου.
2. Αφή Ολυμπιακής Φλόγας, (Αρχαία Ολυμπία), Κατάστημα Αρχαίας Ολυμπίας, (από
09:00 έως 14:00), 12 Μαρτίου.
3. Παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας, (Παναθηναϊκό Στάδιο), Διεύθυνση Φιλοτελισμού, (από
09:30 έως 14:30), 19 Μαρτίου.
4. 100 χρόνια Ενσωμάτωση Αλεξανδρούπολης, (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Φιλοτελισμού, 14 Μαΐου.

5. 100 χρόνια Ελευθερίας Κομοτηνής, (Κομοτηνή), Διεύθυνση Φιλοτελισμού, 14 Μαΐου.
6. 100 χρόνια Μαζί - XII Μεραρχία Πεζικού, (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Φιλοτελισμού,
14 Μαΐου.
7. Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, (από
10:00 έως 13:00), 15 Μαΐου.
8. «σας ευχαριστούμε όλους», Διεύθυνση Φιλοτελισμού, (από 10:00 έως 13:00), 16 Ιουνίου.

9. 100 χρόνια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, (από 11:00
έως 13:00), 18 Ιουνίου.
10. NATIONAL FITNESS DAY 2020, Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο (από 11:00 έως 13:00), 28
Σεπτεμβρίου.
11. 35ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.),
Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων (από 10:00 έως 13:00), 28 Σεπτεμβρίου.
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12. 2020 έτος Χατζόπουλου, (Αγρίνιο), Διεύθυνση Φιλοτελισμού, 21 Νοεμβρίου.
13. «σας ευχαριστούμε, σας στηρίζουμε!», Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο (από 10:00 έως
13:00), 16 Δεκεμβρίου.
14. 25 χρόνια Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο
(από 10:00 έως 13:00), 17 Δεκεμβρίου.
15. 25 χρόνια Το Χαμόγελο του Παιδιού, Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο (από 10:00 έως
13:00), 22 Δεκεμβρίου.
Τέλος αποτύπωσης €0,72 για την 1η αναμνηστική και €0,90 για όλες τις υπόλοιπες.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ

Ζητήστε την ψηφιακή έκδοση των Ανατύπων αρ. 47-61
(www.hps.gr/gr/publications_library.htm)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ
[Γενική Γραμματεία αρ. 210]
ΕΓΓΡΑΦΕΣ νέων τακτικών μελών
1. Ράπτης Ευάγγελος, Παλαιό Φάληρο Αττικής, Α.Μ. 3737
2. Παλαιολόγος Κυριάκος, Αθήνα Αττικής, Α.Μ. 3738
3. Δεδετσίνας Μάριος, Αθήνα Αττικής, Α.Μ. 3739
4. Καρούζος Παναγιώτης, Αθήνα Αττικής, Α.Μ. 3740
5. Καλογιάννης Σταύρος, Ιωάννινα, Α.Μ. 3741
6. Μπέρδος Αθανάσιος-Φοίβος, Αμφιάλη Αττικής, Α.Μ. 3742
7. Papageorge Nicholas-John, New Jersey Η.Π.Α., Α.Μ. 3743
8. Ασλανίδης Βασίλειος, Θεσσαλονίκη, Α.Μ. 3744
9. Sofroniou Costas, Irun Guipúzcoa, Ισπανία, Α.Μ. 3745
10. Κυριάκος Κωνσταντίνος, Άνω Βέργα Μεσσηνίας, Α.Μ. 3746
11. Τσόλης Ματθαίος, Χαϊδάρι Αττικής, Α.Μ. 3747
12. Van Meetelen Peer, Noardwâlde Fryslân, Ολλανδία, Α.Μ. 3748
13. Tsitos Ioannis, Vancouver Καναδάς, Α.Μ. 3749
14. Καραμήτσος Αστέριος, Θεσσαλονίκη, Α.Μ. 3750
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ τακτικών μελών
1. Χατζής Κωνσταντίνος, Α.Μ. 3496
2. Μέγας Ανάργυρος, Λιβαδειά Βοιωτίας, Α.Μ. 3714
3. Σερέτης Νικόλαος, Ξάνθη, Α.Μ. 3605
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020
Αντώνης Μανωλούδης (Γραμματέας)
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Αποστολή ταχυδρομείου με αεροπλάνο
ή με σιδηρόδρομο

1

Ταξινομώντας κάποια αντικείμενα αεροπορικού ταχυδρομείου, έπεσα σε μια περίπτωση
που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, αφορά μια κάρτα και δύο επιστολές που επρόκειτο
να ταχυδρομηθούν αεροπορικώς από τη Βιέννη προς Ελλάδα και οι οποίες τελικά προωθήθηκαν σιδηροδρομικώς. Για τον λόγο αυτό σφραγίστηκαν επιπρόσθετα στη Βιέννη, με μια σφραγίδα δίγλωσση (γερμανικά / γαλλικά), βιολέ χρώματος, σε πλαίσιο (εικ.1), που αναγράφει:
Wagen rascherer Beförderungsmöglichkeit / im Bahnweg abgeleitet.
Pour accélérer le transport expédié par / voie ferrée.
Σε ελεύθερη μετάφραση ερμηνεύεται «στάλθηκε σιδηροδρομικώς για
ταχύτερη διεκπεραίωση».
Αλλά ας δούμε αναλυτικά
τα τρία αυτά αντικείμενα:
Το πρώτο είναι μια

2

ασπρόμαυρη φωτοκάρτα (Wien Schönbrunn)
που έχει ταχυδρομηθεί
από τη Βιέννη με προορισμό την Κηφισιά (εικ.
2). Στην κάρτα έχουν επικολληθεί δύο αυστριακά
γραμματόσημα 25 και 35
groschen ακυρωμένα με αχνή σφραγίδα Βιέννης με ημερομηνία 21.12.1937. Παραπλεύρως
υπάρχει και άλλη σφραγίδα Βιέννης TELEGRAPHENAMT WIEN 1 / Rb * 21. XII 37, η ανωτέρω βιολέ σφραγίδα επισήμανσης του τρόπου διαβίβασης (εικ. 1), σφραγίδα λογοκρισίας
συναλλάγματος ΠΕΝ, σφραγίδα ΚΗΦΙΣΙΑ* 24 ΔΕΚ 37 και ετικέτα MIT FLUGPOST / PAR
AVION. Στην άλλη πλευρά της κάρτας, επί της εικόνας, υπάρχει ακαθόριστη σφραγίδα, μάλλον Αθηνών με ημερομηνία 23.12.1937.
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πίσω όψη
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Το δεύτερο (εικ. 3) είναι μια
εμπορική επιστολή (έντυπη φίρμα P. N. DIMTZA / EXPORT –
KOMMISSION – IMPORT / WIEN,
I. FLEISCHMARKT 22), με προορισμό την Αθήνα, στην οποία έχει
επικολληθεί αυστριακό αεροπορικό
γραμματόσημο 1 Schilling, ακυρωμένο με σφραγίδα 1 WIEN 1 / 4d * 24
XII 37, με ετικέτα MIT FLUGPOST /
PAR AVION, ακυρωμένη επίσης με
την ανωτέρω βιολέ σφραγίδα επισήμανσης του τρόπου διαβίβασης
(εικ. 1). Στην πίσω πλευρά του φακέλου υπάρχει άλλη, διαφορετική
σφραγίδα Βιέννης, με ημερομηνία
πάλι 24.12.1937.
Το τρίτο (εικ. 4) είναι μια επιστολή με έντυπη φίρμα του ξενοδοχείου HOTEL IMPERIAL WIEN
(ανάγλυφος θυρεός και ιδεόγραμμα
ΗΙ), στην οποία έχουν επικολληθεί
τέσσερα γερμανικά γραμματόσημα,
δύο του τακτικού ταχυδρομείου, 8
και 20 Pf αντίστοιχα και δύο αναμνηστικά 3+2 και 4+3 Pf αντίστοιχα.
(Μετά την προσάρτηση της Αυστρί5
ας στη Ναζιστική Γερμανία τον Μάρτιο του 1938, τα γερμανικά γραμματόσημα είχαν ταχυδρομική ισχύ και στην Αυστρία). Τα γραμματόσημα είναι ακυρωμένα με την
αεροπορική σφραγίδα 1 WIEN 1 / b * -9 I 39, Στον φάκελο έχει τεθεί η ετικέτα MIT FLUGPOST
/ PAR AVION και πάλι η βιολέ σφραγίδα επισήμανσης του τρόπου διαβίβασης (εικ. 1). Στο πίσω μέρος του φακέλου υπάρχει ατέρμονη σφραγίδα Αθήνας με σύνθημα μεταξικής περιόδου
και ημερομηνία 11.01.1939.
Όπως διαπιστώνουμε, η ταχυδρόμηση των τριών αντικειμένων έγινε μέσα στη χειμερινή
περίοδο. Η μεν κάρτα και η πρώτη επιστολή έχουν ημερομηνία αποστολής 21.12.1937 και
24.12.1937 (παραμονή Χριστουγέννων) αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη επιστολή 09.01.1939. Η
δε διάρκεια της διεκπεραίωσης ήταν δύο ημέρες.
Από μία διαφημιστική καταχώρηση της Lufthansa (εικ. 5) στο περιοδικό Αεροπολοΐα (έτος
Η΄, αρ. 181, 1-5 Ιανουαρίου 1939), βλέπουμε ότι σύμφωνα με το χειμερινό δρομολόγιο της
εταιρείας, από 1 Νοεμβρίου 1938 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 1939, υπήρχε αρκετά πυκνή
αεροπορική ανταπόκριση μεταξύ Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βιέννης, τρεις φορές την εβδομάδα.
Κατόπιν των ανωτέρω, έχω την άποψη ότι, λόγω καιρικών συνθηκών ίσως (είμαστε στην
καρδιά του χειμώνα), κάποια αεροπορικά δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν και η σφραγίδα επισήμανσης του τρόπου διαβίβασης, στις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι μια έμμεση δικαιολογία των Αυστριακών Ταχυδρομείων, προς τους αποστολείς, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με τα
πρόσθετα αεροπορικά τέλη, πλην όμως η αλληλογραφία διαβιβάστηκε με τα μέσα επιφανείας
και συγκεκριμένα σιδηροδρομικώς.
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
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Φιλοτελικές ειδήσεις από την Κύπρο
Η συνέχεια του πρώτου μέρους του εκδοτικού προγράμματος των Κυπριακών Ταχυδρομείων (Φιλοτέλεια αρ. 723/2020, σ. 224) έφερε την κυκλοφορία δύο σειρών στις 9 Ιουλίου. Η
πρώτη είναι η καθιερωμένη πλέον Euromed, με το κοινό φέτος για τις χώρες-μέλη θέμα Παραδοσιακή Γαστρονομία της Μεσογείου. Το γραμματόσημο διαστάσεων 30x42,5 χιλ.* σχεδιάστηκε
από την Αντωνία Χατζηγεωργίου (εικ. 1).
Η δεύτερη φέρει τον τίτλο Επέτειοι και Γεγονότα. Δύο γραμματόσημα της σειράς, διαστάσεων 27,5x36 χιλ.*, είναι αφιερωμένα στα 65 χρόνια του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ
και τα 25 χρόνια του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ και το τρίτο, διαστάσεων 28,5x42,5 χιλ.*,
είναι αφιερωμένο στα 60 χρόνια της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Η σειρά
σχεδιάστηκε από τους Νικόλα Ιωάννου και Ξένια Χριστοδούλου (εικ. 2).
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Στις 17 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν τρία γραμματόσημα, διαστάσεων 28,5x42,5 χιλ.*, σχεδιασμένα από τον Μανώλη Εμμανουήλ, που τιμούν τρεις μεγάλες Προσωπικότητες της Κύπρου:
τον Βάσο Λυσσαρίδη,τον Νέαρχο Κληρίδη και την Στέλλα Σουλιώτη (εικ. 3).
Τέλος, στις 19 Νοεμβρίου, ήρθε η σειρά των Χριστουγέννων. Τρία γραμματόσημα, διαστάσεων 35,5x36 χιλ.* και 31,5x42,5 χιλ.* σχεδιασμένα από τις Ξένια Χριστοδούλου και Γιώτα Τσιακλίδου (εικ. 4).
Τα γραμματόσημα τυπώθηκαν από την Baltic Banknote High Security Printing σε μικρά
φύλλα των οκτώ.
* Η πρώτη ένδειξη στις διαστάσεις των γραμματοσήμων αντιστοιχεί στη μικρότερη από τις δύο πλευρές.
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