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Εισαγωγ�

...τ� γραµµατ�σηµ�ν ως εκ της κ�λ�σσια�ας αναπτ��εως της αλληλ�γρα-

��ας µετα�� πασ�ν των �ωρ�ν τ�υ κ�σµ�υ ανεγνωρ�σθη γενικ�ς �τι απ�-

τελε� εν απ# τα ισ$υρ#τερα και πλ�	ν τελεσ(#ρα µ�σα (υσικ�ς και αυτ	-

µ+τ	υ τρ#π	ν τιν+ εθνικ�ς πρ	παγ+νδας... Επ� των µικρ�ν αυτ�ν τεµα-

��ων ��ρτ�υ τα �π��α α�ι�στως διεισδ��υσι µ��ρι των πλ��ν απ�µεµακρυ-

σµ�νων σηµε�ων της υ�ηλ��υ κατ�πτρ���νται η ιστ�ρ�α και αι παραδ�σεις

εκ�στης ��ρας, δι’ αυτ�ν ε�ωτερικε��νται τα ιδε�δη της και αι επικρατ��-

σαι εν αυτ� κλ�σεις, δι’ αυτ�ν διασαλπ���νται και απαθανατ���νται, δ�να-

ται τις ειπε�ν, �ι µεγ�λ�ι σταθµ�� της συγ�ρ�ν�υ ε�ελ��ε�ς της.2

!ι θ�σεις τ�υ παραπ�νω απ�σπ�σµατ�ς συν�ψ���υν την επι�ειρηµατ�-

λ�γ�α της Ελληνικ�ς Φιλ�τελικ�ς Εταιρε�ας πρ�ς τα υπ�υργε�α Συγκ�ινω-
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2. Ελληνικ� Φιλ�τελικ� Εταιρ�α, Υπ�µνηµα υπ�	ληθ�ν εις τα υπ�υργε�α της Συγκ�ινω-

ν�ας, �ικ�ν�µικ�ν και Παιδε�ας, Αθ�να 1926.
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νι�ν, !ικ�ν�µικ�ν και Παιδε�ας, σε υπ�µνηµ� της τ� 1926, στ� �π��� ανα-

δεικν�εται � ρ�λ�ς των γραµµατ�σ�µων ως µ�σων π�λιτιστικ�ς διπλωµα-

τ�ας και δηµ�σιας ιστ�ρ�ας. Η Ελληνικ� Φιλ�τελικ� Εταιρε�α (ΕΦΕ)

ιδρ�εται τ� 1925,3 εν� ε��ε πρ�ηγηθε� �να �ρ�ν� νωρ�τερα η δηµι�υργ�α

τ�υ περι�δικ�� Φιλ�τ�λεια, τ� �π��� απ�τελ��σε τ� ��µα των Ελλ�νων

�ιλ�τελιστ�ν. Σ�εδ�ν σαρ�ντα �ρ�νια µετ� τ� υπ�µνηµα της ΕΦΕ, αν�-

λ�γες θ�σεις ε���ρα�ε η ε�ηµερ�δα Καθηµεριν�, σ�µ�ωνα µε τις �π��ες:

«Καµµ�α ‘ρεκλ�µα’ �!τε στις ε#ηµερ�δες, �!τε στην τηλε�ρασι, �!τε στ�ν

κινηµατ�γρ�#� δεν #τ�νει εκε� π�υ εισδ!ει η επιστ�λ� µε τ� γραµµατ�ση-

µ�, δηλαδ� µε την µικρ� εικ�να π�υ παρ�υσι�$ει �,τι θ�λει να επιδε�%η η

εκ�στ�τε Κυ	�ρνησις».4

!ι απ�ψεις αυτ�ς τ�υ τ�π�υ για τη σηµασ�α των γραµµατ�σ�µων δεν

απ���υν απ� τις διαπιστ�σεις της σ�γ�ρ�νης ερευνητικ�ς παραγωγ�ς για

τις λειτ�υργ�ες π�υ αυτ� επιτελ��ν –λειτ�υργ�ες στ� συµ��λικ� επ�πεδ�

αν�λ�γες µε εκε�νες τ�υ εθνικ�� ν�µ�σµατ�ς– στ� πλα�σι� των νεωτερικ�ν

εθνικ�ν κρατ�ν. Στ�ι�ε�� π�υ δια��ρ�π�ιε� τ� ν�µισµα απ� τ� γραµµατ�-

σηµ�, ως πρ�ς τις συµ��λικ�ς τ�υς λειτ�υργ�ες, απ�τελε� τ� γεγ�ν�ς �τι τ�

πρ�τ� απευθ�νεται σε απ�δ�κτες στ� εσωτερικ� της ��ρας, εν� τ� δε�τε-

ρ� ε�ναι πρ�σανατ�λισµ�ν� σε δ�� δια��ρετικ�ς �µ�δες απ�δεκτ�ν, µ�α

στ� εσωτερικ� και µ�α στ� ε�ωτερικ�.5 <πως παρατηρε� � =ρικ >�µπσµ�-

�υµ, σ��λι���ντας την εµ��νιση των αναµνηστικ�ν σειρ�ν γραµµατ�σ�-

µων στα ευρωπαϊκ� κρ�τη, �ι �π��ες απ�τ�πωναν επιλεγµ�να ιστ�ρικ� γε-

γ�ν�τα, στην περ��δ� π�υ πρ�ηγε�ται τ�υ Α@ Παγκ�σµ��υ Π�λ�µ�υ, τα

γραµµατ�σηµα απ�τελ��ν «την πι� καθ�λικ� µ�ρ#�, εκτ�ς τ�υ &ρ�µατ�ς,

δηµ�σιας εικ�νας».6 Bλλ�ι µελετητ�ς πρ�σεγγ���υν τ� γραµµατ�σηµ� ως

κατε����ν ��ηµα τ�υ «κ�ιν�τ�π�υ εθνικισµ�!» (banal nationalism), κατ�

την ενν�ι�λ�γηση τ�υ Michael Billig.7 Bλλωστε, τα γραµµατ�σηµα ε�ναι

3. «Ελληνικ� Φιλ�τελικ� Εταιρ�α», Φιλ�τ�λεια, αρ-16-18/1925, σ. 1.

4. Λ. Κ�ρ�µηλ�ς, «Αντιπατριωτικ� γραµµατ�σηµα», Καθηµεριν�, 6/10/1962, σ. 3.

5. Stanley Brunn, “Stamps as iconography: Celebrating the independence of new European

and Central Asian States”, GeoJournal 52, 2000, σ. 315-323.

6. Eric Hobsbawm, «Μα�ικ� παραγωγ� παραδ�σεων: Ευρ�πη, 1870-1914», στ� Eric

Hobsbawm, Terence Ranger (επιµ.), Η επιν�ηση της παρ�δ�σης, [Μετ��ραση: Θαν�σης

Αθανασ��υ], Θεµ�λι�, Αθ�να 2004, σ. 317.

7. Ενδεικτικ�, Basil C. Gounaris,“The politics of currency: stamps, coins, banknotes, and the

circulation of Modern Greek tradition”, στ� Keith S. Brown & Yannis Hamilakis (επιµ.), The
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«κρατικ� σ!µ	�λα τα �π��α µετ�&�υν στην π�λιτιστικ� παραγωγ� τ�υ κυ-

ρ�αρ&�υ �θν�υς-κρ�τ�υς».8

Εν τ��τ�ις, η µελ�τη τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ ως πρωτ�γεν��ς ιστ�ρικ�ς

πηγ�ς �εκιν� να αναπτ�σσεται µε σηµαντικ� �ρ�νικ� καθυστ�ρηση συ-

γκριτικ� µε �λλες πηγ�ς. Πρ�σ�ατες επε�εργασ�ες στ� πεδ�� αυτ� δ�ν�υν

�µ�αση στ� ρ�λ� τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ ως ��ρ�α πρ�παγ�νδας, καθ�ς και

στ� γεγ�ν�ς �τι αναπαριστ� �ψεις της εθνικ�ς ταυτ�τητας9 και της αντ�-

ληψης περ� κυριαρ��ας, �πως αυτ�ς απ�ρρ��υν απ� την κρατικ� ιδε�λ�-

γ�α.10 Ως πρ�ς την τελευτα�α δι�σταση, ε�αιρετικ� ενδια��ρ�υσες περι-

πτ�σεις εµπειρικ�� υλικ�� πρ�σ��ρ�υν τα γραµµατ�σηµα π�υ εκδ�δ�νται

απ� νε�σ�στατα κρ�τη (�πως, για παρ�δειγµα, στις περιπτ�σεις των κρα-

τ�ν π�υ συγκρ�τ��νται µετ� την κατ�ρρευση των απ�ικι�κρατικ�ν δ�-

µ�ν11) � σε περι�δ�υς καθεστωτικ�ν µετα��σεων,12 επειδ� �ωτ���υν

ακρι��ς τη λειτ�υργ�α τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ σε σ��ση µε την εµπ�δωση της

κρατικ�ς κυριαρ��ας και της εθνικ�ς ταυτ�τητας. Σε αυτ�ς τις περιπτ�σεις

κ�ινωνικ�ν και π�λιτικ�ν αλλαγ�ν, τ� γραµµατ�σηµ� αναδεικν�εται σε

µ�σ� επαναπρ�σδι�ρισµ�� «τ�υ ν��µατ�ς τ�υ εθνικ�! &�ρ�υ και &ρ�-

ν�υ».13 Σηµαντικ� πτυ�� σε αυτ�ν την πρ��ληµατικ� ε�ναι η διαδικασ�α λ�-

ψης απ��ασης για την επιλ�γ� των παραστ�σεων και τ� π�ι�ι δρ�ντες

εµπλ�κ�νται σε αυτ�ν και µε τι σκ�π��ς.14

Usable Past. Greek Metahistories, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York 0& Oxford

2003, σ. 69-84. Pauliina Raento, Stanley D. Brunn, “Visualizing Finland: postage stamps as

political messengers”, Geografiska Annaler: Series B-Human Geography, 87(2), 2005, σ. 145-164.

8. Vida Zei, “Stamps and the politics of national representation”, Janvost-The Public 4(1),

1997, σ. 65.

9. =ργ� ανα��ρ�ς για την αναπαρ�σταση της εθνικ�ς ταυτ�τητας στα γραµµατ�σηµα

απ�τελε� τ� ακ�λ�υθ�, David Scott, European stamp design: A semiotic approach to designing

messages, Academy Editions Ltd 1995.

10. Ενδεικτικ�, Pauliina Raento, Stanley D. Brunn, “Visualizing Finland”.

11. Stanley Brunn, “Stamps as iconography”.

12. Vida Zei, “Stamps and the politics of national representation”, 65-84. Stanley D. Brunn,

“Stamps as messengers of political transition”, Geographical Review, 101(1), 2011, σ. 19-36.

13. Vida Zei, “Stamps and the politics of national representation”. Για τη σ��ση τ�υ εθνι-

κ�� �ρ�ν�υ µε τ�ν εθνικ� ��ρ� στ� πλα�σι� της ιδε�λ�γ�ας τ�υ εθνικισµ��, �λ. Παντελ�ς

Λ�κκας, Τ� παι&ν�δι µε τ�ν &ρ�ν�. Εθνικισµ�ς και νε�τερικ�τητα, Παπα��σης, Αθ�να 2001,

σ. 135-148.

14. Hugo Dobson, “Japanese postage stamps: propaganda and decision making”, Japan

Forum, 14 (1), 2002, σ. 21-39.
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<µως, τ� επ�πεδ� αν�λυσης π�υ εστι��ει στ� σ�εδιασµ� των γραµµατ�-

σ�µων απ� κρατικ��ς � µη κρατικ��ς ��ρε�ς και στ�υς στ���υς και τις πα-

ραδ���ς π�υ ενυπ�ρ��υν σε αυτ�ν τ� σ�εδιασµ�, δεν επαρκε� για την ανα-

συγκρ�τηση τ�υ ν��µατ�ς π�υ εµπερι��εται στ� γραµµατ�σηµ�. Κι αυτ�

γιατ� «τ� ν�ηµ� τ�υς, δηλαδ� η θε�ρησ� τ�υς και η πραγµατικ� &ρ�ση τ�υς

στην κ�ινων�α ε%αρτ�νται απ� τ� κ�ινωνικ�, π�λιτικ� και π�λιτισµικ� πλα�-

σι�». Απ� τη σκ�πι� αυτ�, τα γραµµατ�σηµα απ�τελ��ν «µια ενδια#�ρ�υσα

αλληλεπ�δραση µετα%! των π�λιτικ�ν τ�υ �θν�υς κρ�τ�υς και της εθνικ�ς

κ�υλτ�!ρας».15

Ενδεικτικ�ς της σηµασ�ας π�υ καταλαµ��ν�υν τα γραµµατ�σηµα στ�

πλα�σι� της εθνικ�ς κ�υλτ��ρας και της δηµ�σιας ιστ�ρ�ας, ε�ναι �ι επετεια-

κ�ς εκδηλ�σεις π�υ πραγµατ�π�ι�θηκαν στις ΗΠΑ τ� 2000 για να ε�ρτα-

στε� η �λ�κλ�ρωση τ�υ 20�� αι�να. Με σ�νθηµα «Β�λε τη σ#ραγ�δα σ�υ

στην ιστ�ρ�α»,16 τα αµερικανικ� τα�υδρ�µε�α διαµ�ρ�ωσαν µ�α εντυπωσια-

κ� σε �γκ� αναµνηστικ� σειρ� γραµµατ�σ�µων (συν�λικ� κυκλ���ρησαν

150 γραµµατ�σηµα σε δι�στηµα διετ�ας). Τα γραµµατ�σηµα, τα �π��α εικ�-

ν�γρα���σαν τ� δε�τερ� µισ� τ�υ 20�� αι�να, επελ�γησαν απ� τ� κ�ιν�

µετ� απ� διαδικασ�α ψη����ρ�ας, µε κ�λπες π�υ ε��αν τ�π�θετηθε� για τ�

σκ�π� αυτ�, σε �λα τα τα�υδρ�µε�α της ��ρας.17

Σε �, τι α��ρ� την ελληνικ� περ�πτωση και τη σ��ση της εθνικ�ς ιδε�λ�-

γ�ας µε την παραγωγ� γραµµατ�σ�µων σηµαντικ� συµ��λ� απ�τελε� η µε-

λ�τη της Μυρσ�νης Βαρδ�π��λ�υ, η �π��α ε�ετ��ει την ε��λι�η των γραµ-

µατ�σ�µων τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς απ� την πρ�τη εµ��νισ� τ�υς και για

δι�στηµα εν�ς αι�να (1861-1961).18 Η Βαρδ�π��λ�υ πρ�σεγγ��ει τ� γραµ-

µατ�σηµ� ως µ�ρ�� «δηµ�σιας τ�&νης» και παρακ�λ�υθε� τις αισθητικ�ς

και ιδε�λ�γικ�ς τ�σεις της ελληνικ�ς εκδ�τικ�ς π�λιτικ�ς σε συν�ρτηση και

15.Vida Zei, �. π., σ. 66.

16. Τ� σ�νθηµα �ασ��εται σε λ�γ�πα�γνι� (‘Put your stamp on history’) π�υ πρ�κ�πτει

απ� τη σηµασ�α της λ��ης stamp στα αγγλικ�: σ�ραγ�δα και γραµµατ�σηµ�.

17. Ekaterina Haskins, ‘Put your Stamp on History’: The USPS Commemorative Program

Celebrate the Century, Quarterly Journal of Speech, 89(1), 2003, σ. 1-18.

18. Μυρσ�νη Βαρδ�π��λ�υ, Ιδε�λ�γικ� και αισθητικ� δια&ε�ριση των ελληνικ�ν γραµµα-

τ�σ�µων 1861-1961, αν�κδ�τη διδακτ�ρικ� διατρι��, τµ�µα Κ�ινωνι�λ�γ�ας, Π�ντει� Πανε-

πιστ�µι�, Αθ�να 2014, σ. 16.
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µε τα σηµε�α καµπ�ς της ελληνικ�ς π�λιτικ�ς ιστ�ρ�ας.19 Εστι���ντας στη

θεµατ�λ�γ�α των ελληνικ�ν γραµµατ�σ�µων, απ� την πρ�τη εµ��νισ�

τ�υς µ��ρι και τα τ�λη της δεκαετ�ας τ�υ 1990, � Βασ�λης Γ��ναρης σκια-

γρα�ε� την ε��λι�η των ιδε�λ�γικ�ν και συµ��λικ�ν στ�ι�ε�ων π�υ συγκρ�-

τ��ν την εθνικ� α��γηση σε συν�ρτηση µε τις κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς αλ-

λαγ�ς.20 Σε σ��ση µε την αναπαρ�σταση της κυριαρ��ας στα ελληνικ� γραµ-

µατ�σηµα, η πρ�σ�ατη µελ�τη τ�υ Κωνσταντ�ν�υ Τσιτσελ�κη πρ�σ��ρει µια

�λ�κληρωµ�νη και διεισδυτικ� πρ�σ�γγιση µε επ�κεντρ� την �νν�ια της εδα-

�ικ�τητας και τη συµ��λικ� απ�τ�πωσ� της σε συν�ρτηση µε την π�ρε�α

εδα�ικ�ς επ�κτασης τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς.21

Λαµ��ν�ντας υπ�ψη τα παραπ�νω, τ� παρ�ν �ρθρ� ε�ετ��ει τις εικ�νες

της Ευρ�πης, �πως αναδ��νται µ�σα απ� τις παραστ�σεις των ελληνικ�ν

γραµµατ�σ�µων κατ� την περ��δ� 1913-1967, επι�ειρ�ντας να αναδε��ει

εκε�να τα ιδε�λ�γικ� στ�ι�ε�α π�υ επιτρ�π�υν την ανασυγκρ�τηση των στ�-

�ων, τ�υς �π���υς υπηρετε� η επιλ�γ� των εν λ�γω παραστ�σεων, καθ�ς

και τ�υ ν��µατ�ς π�υ απ�δ�δεται σε αυτ�ς απ� τη �ιλ�τελικ� κ�ιν� γν�µη.

Συνεπ�ς, τ� �ρθρ� εστι��ει τ�σ� στ� επ�πεδ� της πρ�θεσης �σ� και στ� επ�-

πεδ� της πρ�σληψης, µε γν�µ�να τ� πλα�σι� π�υ διαµ�ρ��νεται απ� την

ελληνικ� π�λιτικ� ιστ�ρ�α της περι�δ�υ. Η αισθητικ� αν�λυση των επιλεγ-

µ�νων γραµµατ�σ�µων δεν εµπ�πτει στ�υς στ���υς της παρ��σας µελ�της.

Η �ρ�νικ� περ��δ�ς της µελ�της �ρι�θετε�ται απ� την �κδ�ση τ�υ γραµµα-

τ�σ�µ�υ για τ�υς Βαλκανικ��ς Π�λ�µ�υς, τ� �π��� συνιστ� �να �ρ�σηµ�

στην ελληνικ� εκδ�τικ� π�λιτικ� για λ�γ�υς π�υ θα αναπτυ�θ��ν παρακ�-

τω, και απ� τ� Απριλιαν� πρα�ικ�πηµα τ�υ 1967. Σηµαντικ� πηγ� για τις

επε�εργασ�ες της παρ��σας αν�λυσης απ�τ�λεσε η αρ�ειακ� συλλ�γ� τ�υ

περι�δικ�� Φιλ�τ�λεια, τ� �π��� α�ι�π�ιε�ται διττ�: α) ως δευτερ�γεν�ς πη-

γ�, η �π��α �ρησιµε�ει για την ανασυγκρ�τηση της διαδικασ�ας λ�ψης

19. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 44.

20. Basil C. Gounaris, “The politics of currency”, σ. 69-84.

21. Κωνσταντ�ν�ς Τσιτσελ�κης, Σ!ν�ρα, κυριαρ&�α, γραµµατ�σηµα, αδηµ�σ�ευτη µ�ν�-

γρα��α (υπ� �κδ�ση). Ευ�αριστ� θερµ� τ�ν Κωνσταντ�ν� Τσιτσελ�κη, � �π���ς µ�υ �δωσε

πρ�σ�αση στ� υπ� δηµ�σ�ευση κε�µεν� της µελ�της τ�υ. Η µ�ν�γρα��α τ�υ Κ. Τσιτσελ�κη εκ-

δ�θηκε εν� τ� παρ�ν �ρθρ� �ρισκ�ταν στ� στ�δι� της τελικ�ς δι�ρθωσης. Η πλ�ρης ανα��-

ρ� στ� �ργ� ��ει ως ε��ς: Κ. Τσιτσελ�δης, Σ!ν�ρα, κυριαρ&�α, γραµµατ�σηµα. �ι µετα	�λ�ς

τ�υ ελληνικ�! εδ�#�υς 1830-1947, Lδρυµα Αικατερ�νης Λασκαρ�δης, Πειραι�ς 2021. !ι πα-

ρ��σες παραπ�µπ�ς ανα��ρ�νται στη σελιδ�π��ηση τ�υ υπ� δηµ�σ�ευση κειµ�ν�υ.
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απ���σεων ανα��ρικ� µε την �κδ�ση γραµµατ�σ�µων και µε την επιλ�γ�

των παραστ�σεων επιτρ�π�ντας �τσι τη διατ�πωση υπ�θ�σεων σ�ετικ� µε

την κρατικ� ιδε�λ�γ�α και την κυρ�αρ�η αντ�ληψη περ� π�λιτιστικ�ς διπλω-

µατ�ας, �) ως πρωτ�γεν�ς πηγ�, η �π��α �ωτ��ει τ� επ�πεδ� της πρ�σληψης

και µας επιτρ�πει να αναδε���υµε εκ��νσεις τ�υ ελληνικ�� εθνικισµ�� και

τις συνδε�µενες µε αυτ�ς αντιλ�ψεις για τη σ��ση της Ελλ�δας µε την Ευ-

ρ�πη στην εν λ�γω περ��δ�.

Ως υλικ� αν�λυσης επελ�γησαν γραµµατ�σηµα π�υ εµπ�πτ�υν στις

ακ�λ�υθες κατηγ�ρ�ες: α) γραµµατ�σηµα π�υ ανα��ρ�νται στην Ευρ�πη

ως ενια�α �ντ�τητα, �) γραµµατ�σηµα π�υ ανα��ρ�νται σε µεµ�νωµ�νες

��ρες της Ευρ�πης και σε πτυ��ς της σ��σης τ�υς µε την Ελλ�δα, γ) γραµ-

µατ�σηµα π�υ ανα��ρ�νται σε θεσµ��ς στ�υς �π���υς συµµετ���υν

ευρωπαϊκ�ς ��ρες, δ) γραµµατ�σηµα π�υ αναπαριστ��ν επι�ανε�ς Ευ-

ρωπα��υς, �ι �π���ι µνηµ�νε��νται ε�τε για τ�υς δεσµ��ς τ�υς µε την Ελ-

λ�δα ε�τε για τη σταδι�δρ�µ�α τ�υς στ�ν π�λιτικ�, καλλιτε�νικ� και επιστη-

µ�νικ� στ���. Η αρ�ικ� αυτ� τα�ιν�µηση συµπληρ�νεται µε την κατηγ�-

ρι�π��ηση των γραµµατ�σ�µων σε π�ντε θεµατικ��ς ���νες: 1) Πρ�στ�τι-

δες ∆υν�µεις, 2) Π�λεµ�ς/Κατ���, 3) ∆εσµ��, 4) Επιτε�γµατα, 5) !λ�κλη-

ρωτισµ�ς (�λ. Π�νακα 1).

Ι. Κυρ0αρ$η ιδε	λ	γ0α και θεµατικ#ς πρ	σανατ	λισµ#ς στην εκδ	τικ�

π	λιτικ� τ	υ ελληνικ	
 κρ+τ	υς 1913-1967

Ιδια�τερ� ενδια��ρ�ν για τ�υς σκ�π��ς της αν�λυσ�ς µας παρ�υσι��ει η

διαδικασ�α λ�ψης απ���σεων σ�ετικ� µε την επιλ�γ� των θεµ�των και των

παραστ�σεων των ελληνικ�ν γραµµατ�σ�µων. Αρ�ικ�, η αρµ�δι�τητα της

�κδ�σης γραµµατ�σ�µων αν�κε στ� υπ�υργε�� !ικ�ν�µικ�ν, τ� �π��� πρ�-

��ρησε στη σ�σταση µ�νιµης �ιλ�τελικ�ς επιτρ�π�ς µε γνωµ�δ�τικ� ρ�λ�

τ� 1929. Στην επιτρ�π� αυτ� µετε��ε και εκπρ�σωπ�ς της Ελληνικ�ς Φιλ�τε-

λικ�ς Εταιρε�ας.22 Τ� 1934 συστ�θηκε και επισ�µως µε ν�µ� τ� Γνωµ�δ�τι-

κ� Συµ���λι�, τ� �π��� εισηγε�τ� ανα��ρικ� µε την επιλ�γ� των παραστ�-

σεων. Η �γκριση της τελικ�ς µακ�τας τ�υ εκ�στ�τε γραµµατ�σ�µ�υ επα��ε-

τ� στ� υπ�υργε��, στ� �π��� υπ�γ�νταν �ι τα�υδρ�µικ�ς υπηρεσ�ες. Σε αρ-

22. Βλ. σ�ετικ� και Φιλ�τ�λεια, αρ. 56/1929, σ. 221.
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κετ�ς περιπτ�σεις, �µως, � τελευτα��ς λ�γ�ς αν�κε στ� υπ�υργε�� Ε�ωτερι-

κ�ν, �ταν επικρατ��σε η �π�ψη πως η επιλ�γ� µιας παρ�στασης συνδε�-

ταν �µεσα µε την �σκηση της ε�ωτερικ�ς π�λιτικ�ς � τις διπλωµατικ�ς σ��-

σεις της ��ρας.23 Στα πρ�τα �ρ�νια µετ� τη συγκρ�τηση της, η ΕΦΕ πρ�-

σπαθ��σε να κατ��υρ�σει τ� ρ�λ� της στη διαδικασ�α εκδ�σεως γραµµατ�-

σ�µων εκ�ρ���ντας συ�ν� τη διαµαρτυρ�α της για τη µη συµπερ�ληψ� της

στις σ�ετικ�ς απ���σεις.

Η επιλ�γ� των θεµ�των στη δεκαετ�α τ�υ 1920, ιδια�τερα ανα��ρικ� µε

τη θεµατικ� της Ελληνικ�ς Παλιγγενεσ�ας, πρ�καλε� συ�ν� τις αντιδρ�σεις

της �ιλ�τελικ�ς κ�ιν�τητας ως πρ�ς τις ακ�λ�υθ��µενες διαδικασ�ες, �ι

�π��ες δεν εµπ�πτ�υν σε �να θεσµικ� πρ�τυπ� και απ�κλε��υν εν��τε τ�υς

εκπρ�σ�π�υς της ΕΦΕ απ� τη λ�ψη απ���σεων. Η �κδ�ση τ�υ γραµµατ�-

σ�µ�υ για τ�ν Φα�ι�ρ� απ�τελε� �να τ�τ�ι� παρ�δειγµα. Σ�µ�ωνα µε την

αρθρ�γρα��α της Φιλ�τ�λειας, η συγκεκριµ�νη �κδ�ση «ρι#θε�σα παρ� τι-

ν�ν ανεπισ�µων κ!κλων, κατωρθ�θη δι� δηµ�σι�γρα#ικ�! θ�ρ!	�υ να

εµ#ανισθ� ως υι�θετηθε�σα παρ� της αρµ�δ�ας κρατικ�ς υπηρεσ�ας η

�π��α εν τη πραγµατικ�τητι �υδεµ�αν γν�σιν �&ει τ�υ πρ�γµατ�ς»,24 εν�

στη συν��εια τ� περι�δικ� κατ�λη�ε στ� συµπ�ρασµα �τι η �κδ�ση απ�τ�λε-

σε απ��αση τ�υ υπ�υργε��υ Ε�ωτερικ�ν �ωρ�ς να ε�ναι εν�µερες �ι αρµ�-

διες για την εκδ�τικ� π�λιτικ� υπηρεσ�ες.25 Στην πραγµατικ�τητα, η �κδ�ση

ε��ε απ��ασιστε� απ� δεκαµελ� επιτρ�π�, µε πρ�εδρ� τ�ν τ�τε ∆�µαρ��

Αθηνα�ων, Σπ�ρ� Π�τση, η �π��α ε��ε συγκρ�τηθε� απ� τ� υπ�υργε�� Ε�ω-

τερικ�ν για τ� σ�εδιασµ� τ�υ επετειακ�� ε�ρτασµ��, εν� η αρµ�δια ∆ιε�-

θυνση τ�υ υπ�υργε��υ Συγκ�ινωνι�ν αγν���σε τις σ�ετικ�ς εν�ργειες µ��ρι

και λ�γ�υς µ�νες πριν την επ�σηµη κυκλ���ρ�α της σειρ�ς.26 Η συµµετ���

τ�υ πρ��δρ�υ της ΕΦΕ στην επιτρ�π� π�υ διαµ�ρ�ωσε τα γραµµατ�σηµα

της σειρ�ς για τ� Ναυαρ�ν� �αιρετ�στηκε απ� την Φιλ�τ�λεια «ως πρ�την

ν�κην των αγ�νων της Εταιρ�ας δι� την συνεργασ�αν αυτ�ς µετ� τ�υ επισ�-

µ�υ Κρ�τ�υς».27

23. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 129.

24. «Τα γραµµατ�σηµα τ�υ Φα�ι�ρ�υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 31/1927, σ. 6.

25. «Τα αναµνηστικ� γραµµατ�σηµα τ�υ Φα�ι�ρ�υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 32/ 1927, σ. 29.

26. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 288.

27. «Τα αναµνηστικ� γραµµατ�σηµα τ�υ Ναυαρ�ν�υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 31/1927, σ. 17.
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Συν�λικ�, στη δι�ρκεια της υπ� µελ�τη περι�δ�υ, η θεσµικ� διαδικα-

σ�α π�υ καθιερ�θηκε για την �κδ�ση των γραµµατ�σ�µων δεν �ταν

απαλλαγµ�νη απ� παρεµ��σεις κυ�ερνητικ�ν � �λλων π�λιτικ�ν παρα-

γ�ντων. <πως ανα��ρει �αρακτηριστικ� η Βαρδ�π��λ�υ: «� ελληνικ�ς

µη&ανισµ�ς εκδ�σεων δεν διασ#�λι$ε, ωστ�σ�, τ� αδι�	λητ� των διαδι-

κασι�ν, α#�! επι&ειρ�!νταν � διαπιστ�ν�νταν παρεµ	�σεις. Ακ�µη και

µετ� τη σ!σταση της Γνωµ�δ�τικ�ς Επιτρ�π�ς, κυ	ερνητικ�ς παρεµ	�-

σεις διαµ�ρ#ωναν � επι&ειρ�!σαν να διαµ�ρ#�σ�υν την επ�σηµη εκδ�τι-

κ� π�λιτικ�».28

Ως πρ�ς την ιστ�ρικ� ε��λι�η των επιλεγ�µενων παραστ�σεων, σηµει�-

ν�υµε �τι τ� ελληνικ� κρ�τ�ς ε��δωσε τ� πρ�τ� τ�υ γραµµατ�σηµ� µε την

κε�αλ� τ�υ Ερµ� τ� 1861. ! Ερµ�ς απ�τ�λεσε, σ�εδ�ν κατ� απ�κλειστι-

κ�τητα, τ� θ�µα των ελληνικ�ν γραµµατ�σ�µων µ��ρι και τη δε�τερη δε-

καετ�α τ�υ 20�� αι�να.29 Τε�νικ�� και �ικ�ν�µικ�� περι�ρισµ��, π�υ υ��-

στανται και διεθν�ς στη συγκεκριµ�νη περ��δ�, δεν επιτρ�π�υν σε αυτ�ν

την πρ�τη ��ση της ελληνικ�ς εκδ�τικ�ς π�λιτικ�ς τ�ν εµπλ�υτισµ� της

µε περισσ�τερες σειρ�ς. ∆εν ε�ναι �µως τυ�α��, �τι στα πρ�τα 100 �ρ�νια

τ�υ ελληνικ�� εκδ�τικ�� πρ�γρ�µµατ�ς (1861-1961), τα θ�µατα π�υ

αντλ��νται απ� την περ��δ� της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας υπερτερ��ν π�-

σ�τικ�, εν� η παρ�υσ�α τ�υς �αρακτηρ��εται απ� «αδι�λειπτη» συν��εια

�ναντι �λλων ιστ�ρικ�ν περι�δων, �πως ε�ναι η Βυ�αντιν� περ��δ�ς και �ι

Νε�τερ�ι >ρ�ν�ι.30 Αναµ�ισ��τητα, η επιλ�γ� αυτ� απ�ρρ�ει απ� την

εθνικ� ιδε�λ�γ�α και την κεντρικ� θ�ση της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας τ�σ�

στην κατασκευ� της εθνικ�ς ταυτ�τητας στ� νε�τερ� ελληνικ� κρ�τ�ς,

�σ� και στην εικ�να της Ελλ�δας στη ∆�ση.31

28. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 128.

29. Στ� �δι�, σ. 243.

30. Στ� �δι�, σ. 243, 218.Την κυριαρ��α της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας στη θεµατ�λ�γ�α των ελ-

ληνικ�ν γραµµατ�σ�µων µ��ρι και τ� 1974 διαπιστ�νει και η µελ�τη τ�υ Γ��ναρη, Gounaris,

�. π., σ. 71.

31. Xριστ�να K�υλ��ρη, Φ�υσταν�λες και &λαµ!δες. Iστ�ρικ� µν�µη και εθνικ� ταυτ�τη-

τα 1821-1930, Aλε��νδρεια, Aθ�να 2020, σ. 285-315. Γι�ννης Xαµηλ�κης, T� �θν�ς και τα

ερε�πι� τ�υ. Aρ&αι�τητα, αρ&αι�λ�γ�α και εθνικ� #αντασιακ� στην Eλλ�δα (Mετ��ραση

Nεκτ�ρι�ς Kαλαϊτ��ς). Eκδ�σεις τ�υ εικ�στ�� Πρ�τ�υ, Aθ�να 2012. Βλ. και Ν�σια Γιακω-

��κη, Ευρ�πη µ�σω Ελλ�δας. Μια καµπ� στην ευρωπαϊκ� αυτ�συνε�δηση, 17�ς-18�ς αι�-

νας, Εστ�α, Αθ�να 2011.
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Η �λλη �ψη αυτ�ς της επ�µ�νης επ�κλησης της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας ως

στ�ι�ε�� ταυτ�τητας ε�ναι η επι�υλακτικ�τητα απ�ναντι στη �ρ�ση πρ�τ�πων

απ� την ευρωπαϊκ� καλλιτε�νικ� παρ�δ�ση32 στις παραστ�σεις των ελληνι-

κ�ν γραµµατ�σ�µων. Η θ�ση αυτ� εκ�ρ��εται εµ�ατικ� απ� τη Φιλ�τ�λεια

τ� 1935, σε �ρθρ� για την ενδεδειγµ�νη «γραµµατ�σηµ�λ�γικ� π�λιτικ� τ�υ

Κρ�τ�υς», στ� �π��� ασκε�ται κριτικ� στην υι�θ�τηση στ�ι�ε�ων απ� «την τ�-

&νην της Αναγενν�σεως � τ�υ ε%πρεσσι�νισµ�!» στα ελληνικ� γραµµατ�ση-

µα. Με α�ετηρ�α την �π�ψη �τι «Η Ελλ�ς ε�ναι σε	αστ� και παρ�&ει ενδια#�-

ρ�ν µ�ν�ν λ�γω της αρ&α�ας κλασσικ�ς της επ�&�ς», � αρθρ�γρ���ς απ�-

�α�νεται πως «Αι διαδ�&ικα� µας εκδ�σεις γραµµατ�σ�µων πρ�πει να εµπν�-

ωνται ε�τε απ� γν�σι�ν κλασσικισµ�ν ε�τε απ� την 	υ$αντιν�ν � την λαϊκ�ν

µας τ�&νην. ∆εν ε�ναι ν�ητ�ν ν’ απ�δ�δωµεν αρ&α�ας µυθ�λ�γικ�ς παραστ�-

σεις δι� κυ	ιστικ�ν � ε%πρεσσι�νιστικ�ν σ&εδιασµ�των».33

Η �κδ�ση για τη Βαλκανικ� Εκστρατε�α τ�υ 1912, η �π��α πραγµατ�-

π�ι�θηκε τ�ν Απρ�λι� τ�υ 1913, λ�γ� πριν τη λ��η τ�υ Β@ Βαλκανικ�� Π�λ�-

µ�υ, συνιστ� �να �ρ�σηµ� στ� ελληνικ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα δι�τι �ταν η

πρ�τη ��ρ�, µε την ε�α�ρεση των !λυµπιακ�ν Αγ�νων τ�υ 1896, π�υ

εντασσ�ταν σε αυτ� �να θ�µα της συγ�ρ�ν�ας.34 Εκτ�ς �µως απ� την επιλ�-

γ� τ�υ θ�µατ�ς, η σειρ� αυτ� απ�τελε� και �να �ρ�σηµ� ως πρ�ς την �κ�ρα-

ση της εθνικ�ς ιδε�λ�γ�ας, καθ�ς πρ�κειται για τα πρ�τα γραµµατ�σηµα

τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς π�υ ενσωµατ�ν�υν συµ��λικ� τη �υ�αντιν� περ��-

δ�.35 Παρ�λληλα πρ�ς τη σ�νδεση της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας µε τη �υ�α-

ντιν� περ��δ� ως στ�ι�ε�ων συν��ειας της ελληνικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας, �ι

παραστ�σεις της σειρ�ς πρ���λλ�υν και τ� στ�ι�ε�� της στρατιωτικ�ς

ισ���ς τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς στη δεδ�µ�νη συγκυρ�α.36

Απ� την κατηγ�ρι�π��ηση π�υ πραγµατ�π�ι�θηκε στ� πλα�σι� της πα-

ρ��σας εργασ�ας πρ�κ�πτει �τι � κυρ�αρ��ς –ως πρ�ς τ� πλ�θ�ς των

γραµµατ�σ�µων– θεµατικ�ς ���νας, ανα��ρικ� µε την αναπαρ�σταση

32. Σ�ετικ� µε τις εκ��νσεις τ�υ αντιδυτικισµ�� στην ελληνικ� πνευµατικ� �ω�, µε ανα-

��ρ� στις πρ�σλ�ψεις της Eυρ�πης �λ. =�η Γα��, Bγνωστη &�ρα. Eλλ�δα και ∆!ση στις

αρ&�ς τ�υ 2�! αι�να, Π�λις, Aθ�να 2020.

33. «Τε�νικ� και αισθητικ� κριτικ� των παραστ�σεων των ν�ων ελληνικ�ν αερ�π�ρικ�ν

γραµµατ�σ�µων», Φιλ�τ�λεια, αρ. 129/1935, σ. 123-124.

34. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 268.

35. Στ� �δι�, σ. 279.

36. Τσιτσελ�κης, σ. 98.
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των σ��σεων µε την Ευρ�πη στ� ελληνικ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα της πε-

ρι�δ�υ 1913-1967, ε�ναι αυτ�ς των δεσµ�ν µε τις ευρωπαϊκ�ς ��ρες, �ι

�π���ι ν�ηµατ�δ�τ��νται µε ανα��ρ� σε �να ευρ� ��σµα  δραστηρι�τ�-

των π�υ εκτε�νεται απ� τις αερ�µετα��ρ�ς και τις αθλητικ�ς δι�ργαν�-

σεις µ��ρι τ�υς δυναστικ��ς γ�µ�υς. Ωστ�σ�, τα γραµµατ�σηµα π�υ εµπ�-

πτ�υν σε αυτ�ν την κατηγ�ρ�α ε�ναι ετερ��αρ� ως πρ�ς τ�υς συµ��λι-

σµ��ς και τη ν�ηµατ�δ�τησ� τ�υς, µε αρκετ� απ� αυτ� να γ�ν�νται αντι-

ληπτ� ως συµ�ατικ�ς, διεκπεραιωτικ�ς εκδ�σεις. >αρακτηριστικ� παρ�-

δειγµα απ�τελε� η αναµνηστικ� �κδ�ση για τ�υς 24�υς Βαλκανικ��ς

Αγ�νες τ�υ 1965, την �κδ�ση της �π��ας δεν θεωρ��σε σκ�πιµη η �ιλ�τε-

λικ� κ�ιν�τητα ως µη εκ�ρ���υσα �να γεγ�ν�ς π�υ να α���ει να µνηµ�-

νευθε� στ� ελληνικ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα. Αλλ� και η κ�ιν� �κδ�ση 19 ευ-

ρωπαϊκ�ν �ωρ�ν EUROPA - CEPT, η �π��α εκδ�δεται σε ετ�σια ��ση

απ� τ� 1960, αντιµετωπ��εται µε αρκετ� αµ�ιθυµ�α λ�γω των περι�ρι-

σµ�ν π�υ υπ�ρ��υν στ� σ�εδιασµ� της, �πως θα ε�ηγηθε� παρακ�τω. Συ-

νεπ�ς, η ιδε�λ�γικ� και συµ��λικ� �αρ�τητα αυτ�� τ�υ θεµατικ�� ���να

θα πρ�πει να σ�ετικ�π�ιηθε� αρκετ�.

Qε�ωριστ� περ�πτωση απ�τελε� η σειρ� της «Ανασυγκρ�τησης» (1951), η

�π��α εµπ�πτει, µε ��ση την κατηγ�ρι�π��ησ� µας, στ� θεµατικ� ���να των

δεσµ�ν. Η αντ�ληψη περ� δεσµ�ν µε τις ευρωπαϊκ�ς ��ρες πρ�κ�πτει µ�σα

απ� την κ�ιν� συµµετ��� τ�υς στ� Ευρωπαϊκ� Πρ�γραµµα Ανασυγκρ�τη-

σης και, �ρα, µ�σα απ� την κ�ιν� ιδι�τητ� τ�υς ως απ�δεκτ�ν της αµερικα-

νικ�ς ���θειας. Αντ�στ�ι�ες εκδ�σεις, �ι �π��ες, �πως και η ελληνικ�, ανα-

γρ���υν και τα αρ�ικ� ERP (European Recovery Program) πραγµατ�π�ι�-

θηκαν και στις υπ�λ�ιπες ευρωπαϊκ�ς ��ρες π�υ εντ��θηκαν στ� Σ��δι�

Μ�ρσαλ. Αργ�τερα, �ι εκδ�σεις αυτ�ς θα απ�τελ�σ�υν τ� θ�µα «Ευρ�-

πη».37 =�ει ενδια��ρ�ν �τι η Φιλ�τ�λεια πρ�σλαµ��νει την «Ανασυγκρ�τη-

ση» πρωτ�στως ως ελληνικ� υπ�θεση, «�ναν ιστ�ρικ�ν σταθµ�ν εις την εν

γ�νει $ω�ν τ�υ Ελληνικ�! Λα�!», στην �π��α επι�υλ�σσεται �νας µ�λλ�ν

δευτερε�ων ρ�λ�ς στην αµερικανικ� πρωτ���υλ�α: «Συµπαραστ�της και

συνεπ�κ�υρ�ς των τεραστ�ων πρ�σπαθει�ν µας �λθεν αυθ�ρµ�τως � Συµ-

µα&ικ�ς παρ�γων».38 Αυτ�ν την πρ�σληψη ενισ���υν και τα µ�τ��α απ�

37. «Ερµ�ς» 2010. Γραµµατ�σηµα Ελλ�δ�ς 1861-2009, Κ!πρ�υ 1880-2009 και Τα&υδρ�µι-

κ� Ιστ�ρ�α, «Φιλ�τελικ�ς Ερµ�ς» Ε.Π.Ε., σ. 160.

38. «Η αναµνηστικ� σειρ� της ανασυγκρ�τ�σεως», Φιλ�τ�λεια, αρ. 308/1951, σ. 63, 68.
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Εικ�να 2: Τυπ�γρα#ικ� δ�κ�µι� απ� τη σειρ� της Ανασυγκρ�τησης. Πηγ�: Φι-

λ�τελικ� και Τα�υδρ�µικ� Μ�υσε��.
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Εικ�να 3: Τυπ�γρα#ικ� δ�κ�µι� απ� τη σειρ� της Ανασυγκρ�τησης. Πηγ�: Φι-

λ�τελικ� και Τα�υδρ�µικ� Μ�υσε��.
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την αρ�α�α ελληνικ� τ��νη π�υ κ�σµ��ν τις παραστ�σεις της σειρ�ς.

! δε�τερ�ς σηµαντικ�τερ�ς –π�ντ�τε µε ��ση τ�ν αριθµ� των γραµµα-

τ�σ�µων π�υ εµπ�πτ�υν σε αυτ�ν– θεµατικ�ς ���νας ε�ναι αυτ�ς τ�υ Π�-

λ�µ�υ/Κατ�&�ς. Συν�λικ�, αυτ�ς � θεµατικ�ς ���νας εµπερι��ει τ�σ� θετι-

κ�ς �σ� και αρνητικ�ς πρ�σλ�ψεις των σ��σεων µε τις ευρωπαϊκ�ς ��ρες,

�ι �π��ες π�ικ�λλ�υν απ� σ��σεις συµµα��ας και συνδρ�µ�ς µ��ρι σ��σεις

ε�θρ�τητας και επι��υλ�ς. Με ε�α�ρεση τ�υς Βαλκανικ��ς Π�λ�µ�υς –η

νικη��ρα �κ�αση των �π��ων απ�τυπ�νεται στην �κδ�ση τ�υ 1913– �λα

τα γραµµατ�σηµα αυτ�ς της εν�τητας ανα��ρ�νται στη συµµετ��� της

Ελλ�δας στ� Β@ Παγκ�σµι� Π�λεµ�. Α���ει να σηµειωθε� πως, κατ� τη συ-

γκεκριµ�νη περ��δ� ανα��ρ�ς, τ� ελληνικ� κρ�τ�ς δεν πρ���ρησε στην

�κδ�ση γραµµατ�σ�µων π�υ να ανα��ρ�νται στ� γεγ�ν�ς τ�υ Α@ Παγκ�-

σµ��υ Π�λ�µ�υ.

Κατ� τη δι�ρκεια τ�υ ελλην�ϊταλικ�� π�λ�µ�υ, τ� ελληνικ� κρ�τ�ς

πρ���ρησε στην επισ�µανση 25 γραµµατ�σ�µων µε την �νδει�η «Ελληνι-

κ� ∆ι��κησις» θ�λ�ντας να πρ���λει τις ν�κες τ�υ ελληνικ�� στρατ�� στ�

αλ�ανικ� µ�τωπ�, εν� τα συγκεκριµ�να γραµµατ�σηµα θα �ρησιµ�π�ι��-

νταν για τις τα�υδρ�µικ�ς αν�γκες των περι���ν π�υ τελ��σαν υπ� τ�ν

�λεγ�� των ελληνικ�ν στρατιωτικ�ν δυν�µεων (Bγι�ι Σαρ�ντα, Κ�ρυ-

τσ�, ∆�λ�ιν�, Αργυρ�καστρ�).39 Παρ� την π�για αντ�θεση της ΕΦΕ στην

πρακτικ� των επισηµ�νσεων, η συγκεκριµ�νη απ��αση �τυ�ε θερµ�ς υπ�-

δ���ς «λ�γω τ�υ υψ�στης σηµασ�ας εθνικ�! γεγ�ν�τ�ς» µε την Φιλ�τ�-

λεια να πρ�τε�νει µ�λιστα η σειρ� αυτ� να π�ρει την �ν�µασ�α «ΣΕΙΡΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ των ελληνικ�ν αυτ�ν µερ�ν απ� τ�ν 	�ρ	αρ�ν ιτα-

λικ�ν $υγ�ν».40 Επαιν�θηκε επ�σης η επιλ�γ� �υ�αντιν�ς γραµµατ�σειρ�ς

για την επισ�µανση, η �π��α σ�µ�ωνα µε τη Φιλ�τ�λεια «�#ερεν εις την

µν�µην µας την παρ�µ��αν �κδ�σιν τ�υ 1912-13», εν� συγ�ρ�νως απ�τε-

λ��σε �νδει�η σε�ασµ�� πρ�ς «την παρ�δ�ση εις την �κδ�σιν των π�λεµι-

κ�ν µας γραµµατ�σ�µων».41 Σηµε�ωνε επ�σης πως α�ιωµατικ�� και στρα-

τι�τες «κατ� &ιλι�δας» �σπευδαν να πρ�µηθευθ��ν τη σειρ� αυτ� «δι’

αν�µνησιν της Νικη#�ρ�υ εκστρατε�ας».42

39. Τσιτσελ�κης, σ. 151.

40. «Η σειρ� της ελευθερ�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ. 190-191/1940.

41. «Πρακτικ� της Κ∆@ Τακτικ�ς Γενικ�ς Συνελε�σεως», Φιλ�τ�λεια, αρ. 192-193/1941, σ. 2.

42. Φιλ�τ�λεια, αρ. 192-193/1941, σ. 11.
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! τρ�τ�ς ως πρ�ς τ� πλ�θ�ς των σ�ετικ�ν γραµµατ�σ�µων θεµατικ�ς

���νας ε�ναι αυτ�ς των πρ�στατιδ�ν δυν�µεων.43 Σε αυτ�ν τ� θεµατικ� ���-

να συναντ�µε �ιλ�λληνες π�υ συνδ�θηκαν µε την Ελληνικ� Επαν�σταση

(Λ�ρδ�ς Β�ρωνας, Κ�ρ�λ�ς Φα�ι�ρ�ς), τ� κ�µ�ικ� γεγ�ν�ς της Ναυµα��ας

τ�υ Να�αρ�ν�υ και τα πρ�σωπα των τρι�ν Ναυ�ρ�ων π�υ τ�θηκαν επικε�α-

λ�ς των  ευρωπαϊκ�ν στ�λων, καθ�ς και τη Μ��η της Κρ�της, �π�υ πρ���λ-

λεται η συµ��λ� των �ωρ�ν της Κ�ιν�π�λιτε�ας (Μ. Βρεταν�ας, Αυστραλ�ας,

Ν�ας Rηλανδ�ας) µε τις αντ�στ�ι�ες σηµα�ες να πλαισι�ν�υν τ� ��ρτη της

Κρ�της. Ε�ναι ενδια��ρ�ν να παρατηρ�σ�υµε �τι ανα��ρ�ς στη Ναυµα��α

τ�υ Να�αρ�ν�υ � στις Πρ�στ�τιδες ∆υν�µεις απ�υσι���υν απ� την αναµνη-

στικ� �κδ�ση τ�υ 1930 για την εκατ�νταετηρ�δα της Ελληνικ�ς Ανε�αρτη-

σ�ας, η �π��α περιελ�µ�ανε απ�κλειστικ� ελληνικ� θ�µατα.

Σε κ�θε περ�πτωση, η ερµηνε�α των επιλεγµ�νων παραστ�σεων ε�ναι

πληρ�στερη ε��σ�ν λη�θ��ν υπ�ψη τυ��ν µετα��λ�ς π�υ εµ�αν���νται

στην απ�δ�ση τ�υ �δι�υ θ�µατ�ς µε τ� π�ρασµα τ�υ �ρ�ν�υ. =να τ�τ�ι� πα-

ρ�δειγµα θα µπ�ρ��σε να πρ�σ��ρει η σ�γκριση µετα�� της �κδ�σης Ι�νι-

κ�ς τ�υ 1939 για την =νωση των Ι�ν�ων Ν�σων µε την Ελλ�δα και της επε-

τειακ�ς �κδ�σης για τα 100�ρ�να της =νωσης. Στην �κδ�ση τ�υ 1939, η µ�ρ-

�� της �ασ�λισσας Βικτωρ�ας απ�τελε� ανα��ρ� στην �ρετανικ� κυριαρ��α

και στ� γεγ�ν�ς της παρα��ρησης των Επταν�σων στην Ελλ�δα. Σ�µ�ωνα

µε δηµ�σ�ευµα τ�υ αµερικανικ�� τ�π�υ, �ταν η πρ�τη ��ρ� π�υ Βρεταν�ς

µ�ν�ρ�ης απεικ�νι��ταν σε γραµµατ�σηµ� τ� �π��� δεν ε��ε εκδ�θε� στη

Μ. Βρεταν�α � στις �ρετανικ�ς απ�ικ�ες.44 Στην �κδ�ση τ�υ 1964, δεν υπ�ρ-

��υν συµ��λικ�ς ανα��ρ�ς στ� �ρετανικ� ρ�λ�.

Α���ει εδ� να σηµειωθε� πως τ� πρ�τ� ελληνικ� γραµµατ�σηµ� πρ�ς τι-

µ�ν ��ν�υ π�λιτικ�� ηγ�τη ε�ναι αυτ� π�υ εκδ�δεται για τ� θ�νατ� τ�υ Αµε-

ρικαν�� πρ��δρ�υ Φραγκλ�ν�υ Ρ����ελτ, τ� ∆εκ�µ�ρι� τ�υ 1945.45 Για την

Φιλ�τ�λεια, � Ρ����λελτ υπ�ρ�ε � «πρωτ�υργ�ς της Ν�κης, και � ακ�µατ�ς

43. Για τη συγκρ�τηση και την ε��λι�η της �νν�ιας «πρ�στ�τιδες δυν�µεις» στην ελληνικ�

δηµ�σια σ�α�ρα, �λ. Κατερ�να Γαρδ�κα, Πρ�στασ�α και εγγυ�σεις: στ�δια και µ!θ�ι της ελ-

ληνικ�ς εθνικ�ς �λ�κλ�ρωσης, Β�νιας, Θεσσαλ�ν�κη 1999.

44. Φιλ�τ�λεια, αρ. 175-176/1939, σ. 105.

45. «Π�νθιµη αναµνηστικ� �κδ�ση για τ� θ�νατ� τ�υ πρ��δρ�υ των ΗΠΑ», Φραγκλ�ν�υ

Ρ����ελτ, Ερµ�ς, σ. 148.
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Εικ�να 4: Τυπ�γρα#ικ� δ�κ�µι� απ� τη σειρ� «Μ�&η της Κρ�της». Πηγ�: Φι-

λ�τελικ� και Τα�υδρ�µικ� Μ�υσε��.
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συντελεστ�ς αυτ�ς», καθ�ς και � «απ� µακρ�τ�της �ικ�γενειακ�ς παραδ�-

σεως � µεγαλε�τερ�ς Φιλ�λλην της Αµερικ�ς».46

Η �κδ�ση για τ� «Παιδ�µ��ωµα» (1949) και εκε�νη για τ�ν Lµρε Ν�γκυ

(1959) απ�τελ��ν �αρακτηριστικ�ς περιπτ�σεις παρ�µ�ασης τ�υ υπ�υρ-

γε��υ Ε�ωτερικ�ν στ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα των γραµµατ�σ�µων.47 Επ�σης,

τ� Γνωµ�δ�τικ� Συµ���λι� τ�υ υπ�υργε��υ Συγκ�ινωνι�ν απ�κλε�στηκε

απ� την επιλ�γ� των παραστ�σεων της αναµνηστικ�ς σειρ�ς για την �δρυση

τ�υ ΝΑΤ! (1954), η �π��α �γινε απ� τ� υπ�υργε�� Ε�ωτερικ�ν και τ� Γενι-

κ� Επιτελε�� Στρατ�� πρ�ς δυσαρ�σκεια των �ιλ�τελιστ�ν.48 Α���ει να ση-

µειωθε� πως για τ� σ�εδιασµ� της σειρ�ς τ�υ «Παιδ�µα��µατ�ς», τ� υπ�υρ-

γε�� Συγκ�ινωνι�ν πρ�κ�ρυ�ε δηµ�σι� διαγωνισµ� για τρ�α γραµµατ�σηµα

µε �ρηµατικ� �ρα�ε�� δ�� εκατ�µµυρ�ων δρα�µ�ν για τ� καθ�να, στ�ν

�π��� συµµετε��αν τ�σσερεις καλλιτ��νες.49

! Ψυ�ρ�ς Π�λεµ�ς των γραµµατ�σ�µων κ�ρυ��θηκε τ� 1959 µε την

�κδ�ση απ� την Σ��ιετικ� =νωση γραµµατ�σ�µ�υ µε τη µ�ρ�� τ�υ Μα-

ν�λη Γλ���υ, � �π���ς ε��ε συλλη�θε� τ� 1958 και παραπ�µ�θηκε σε δ�κη

τ�ν επ�µεν� �ρ�ν� µε ��ση τ� ν�µ� περ� κατασκ�πε�ας.50 Τ� σ��ιετικ�

γραµµατ�σηµ� ε��ε ως ��ντ� την Ακρ�π�λη και αν�γρα�ε «Ελευθερ�α

στ�υς Jλληνες πατρι�τες».51 Η απ�ντηση της ελληνικ�ς κυ��ρνησης �ρθε

µε την �κδ�ση γραµµατ�σ�µ�υ για τ�ν !�γγρ� πρωθυπ�υργ� Lµρε Ν�-

γκυ, � �π���ς ε��ε εκτελεστε� τ� 1958 µετ� την καταστ�λ� απ� τ�υς Σ��ιε-

τικ��ς της �υγγρικ�ς ε��γερσης τ� 1956. Της �κδ�σης πρ�ηγ�θηκε ανα-

κ��νωση της ελληνικ�ς κυ��ρνησης, σε �ντ�ν� ���ς, τ� �π��� υπ�στ�ρι�ε

πως τ� γραµµατ�σηµ� για τ� Μαν�λη Γλ��� υπ�ρ�ε τ� απ�κ�ρ��ωµα

µιας σειρ�ς πρ�κλ�σεων της σ��ιετικ�ς πλευρ�ς. Σ�µ�ωνα µε τ� ελληνι-

κ� ανακ�ινωθ�ν:

46. «Φραγκλ�ν�ς Ντελ�ν� Ρ����λετ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 242-243/1945, σ. 23.

47. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 129.

48. Α. Γιαταγ�νας, «Η αερ�π�ρικ� σειρ� τ�υ ΝΑΤ!», Φιλ�τ�λεια, αρ. 324/ 1954, σ. 21-22.

49. «Η σειρ� δι� τ� παιδ�µ��ωµα», Φιλ�τ�λεια, αρ. 282-283/1948, σ. 63.

50. Σωτ�ρης Ρι��ς, Η ελληνικ� π�λιτικ� µετ� τ�ν εµ#!λι� π�λεµ�. Κ�ιν�	�υλευτισµ�ς

και δικτατ�ρ�α, Καστανι�της, Αθ�να 2008, σ. 206.

51. Ερµ�ς, σ. 179.
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Η �κδ�σις �µως και κυκλ���ρ�α γραµµατ�σ�µ�υ δια τ�υ �π���υ πρ���λ-

λεται και ε�υµνε�ται =λλην υπ�κ��ς, καταδικασθε�ς εις 5ετ� �υλ�κισιν κα-

τ�πιν δηµ�σ�α διε�α�θε�σης δ�κης, απ�τελε� πρ��ιν �λως α�θη εις τας διε-

θνε�ς σ��σεις και απ�λ�τως απαρ�δεκτ�ν, δι�τι δι’ αυτ�ς συκ��αντε�ται η

ελληνικ� ∆ικαι�σ�νη και υ�ρ��εται η ελληνικ� Π�λιτε�α. Η εν�ργεια α�τη

υπερ�α�νει τα �ρια, τα �π��α και εις ανωµ�λ�υς διεθνε�ς περιστ�σεις συν�-

θισαν να σ��ωνται αι Κυ�ερν�σεις. Τ�ν καν�να αυτ�ν απε��σισεν η σ��ιε-

τικ� Κυ��ρνησις να τ�ν καταργ�ση. Η ελληνικ� Κυ��ρνησις �υδ�π�τε πρ�-

εκ�λεσε και �υδ�π�τε διεν��θη να αναµι�θ� εις τα εσωτερικ� της Σ��ιετι-

κ�ς Εν�σεως. Πρ��αν�ς η Μ�σ�α πιστε�ει �τι �ι ισ�υρ�� δικαι��νται να

διεκδικ��ν υπ�ρ εαυτ�ν και εις ��ρ�ς των µικρ�τ�ρων �ωρ�ν παν µ�σ�ν

απ��λ�π�ν εις την υπ�ν�µευσιν τ�υ εσωτερικ�� των καθεστ�τ�ς. Η ελληνι-

κ� Κυ��ρνησις ε�ναι υπ��ρεωµ�νη να αµυνθ� διU �λων των εις την δι�θεσιν

της π�λιτικ�ν µ�σων κατ� της απαραδ�κτ�υ αυτ�ς τακτικ�ς.52

!ι περιπ�τειες της ελληνικ�ς �κδ�σης για τ�ν Lµρε Ν�γκυ αντανακλ��ν

τ�σ� την �µεση σ�νδεση της εκδ�τικ�ς π�λιτικ�ς µε την �σκηση της ε�ωτε-

ρικ�ς π�λιτικ�ς �σ� και την ελλιπ� γν�ση και πρ�ετ�ιµασ�α των ελληνικ�ν

αρ��ν σε εκδ�σεις π�υ α��ρ��ν σε ��νες πρ�σωπικ�τητες. =τσι, τα γραµ-

µατ�σηµα της σειρ�ς κυκλ���ρησαν µε λανθασµ�νη την αναγρα�� τ�υ

επων�µ�υ –εκτυπ�θηκαν µε την αναγρα�� Naghi αντ� Nagy– αστ���α π�υ

επισηµ�νθηκε µε δηκτικ� τρ�π� απ� τις ελληνικ�ς ε�ηµερ�δες µε πρ�τη την

Εστ�α. Τα δ�� γραµµατ�σηµα της σειρ�ς κυκλ���ρησαν στις 8 και 9 ∆εκεµ-

�ρ��υ 1959, για να απ�συρθ��ν «απρ��πτως» �ωρ�ς να δηµ�σι�π�ιηθ��ν �ι

λ�γ�ι π�υ υπαγ�ρευσαν αυτ�ν την επιλ�γ�, �πως σηµε�ωνε η Φιλ�τ�λεια,

στις 18 ∆εκεµ�ρ��υ.53 Α���ει να σηµειωθε� πως η ��τηση της σειρ�ς �ταν αυ-

�ηµ�νη στις ΗΠΑ, εν� στα �υγγρικ� τα�υδρ�µε�α ε��ε δ�θε� εντ�λ� να επι-

στρ���υν την αλληλ�γρα��α π�υ ��ερε τ� συγκεκριµ�ν� γραµµατ�σηµ�.54

Η απ�συρση της σειρ�ς υπ�ρ�ε απ�τ�λεσµα δια��υλε�σεων µετα�� της ελ-

ληνικ�ς και της σ��ιετικ�ς κυ��ρνησης, π�υ κατ�λη�αν στην αµ�ι�α�α απ�-

συρση των επ�µα�ων γραµµατ�σ�µων.

Τ� 1960 εκδ�δεται τ� πρ�τ� γραµµατ�σηµ� της σειρ�ς για την «Τα&υδρ�-

µικ� Jνωση Ευρ�πης», η �π��α ε��ε συσταθε� τ� 1959 µε τη συµµετ��� 19

�ωρ�ν µετα�� των �π��ων και η Ελλ�δα. Η �κδ�ση θα απ�τελε�τ� απ� «εν

52. Παρατ�θεται στ� «Η αναµνηστικ� σειρ� Lµρε Ν�γκυ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 359/1959, σ. 127.

53. Φιλ�τ�λεια, �. π., σ. 128. Και Ερµ�ς, σ. 179.

54. L. π.
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�µ�ι�µ�ρ#�ν γραµµατ�σηµ�ν απ� τας εκτ�ς τ�υ παραπετ�σµατ�ς» ευρω-

παϊκ�ς ��ρες π�υ απ�τελ��σαν τα µ�λη της =νωσης.55 Τ� πρ�τ� γραµµατ�-

σηµ� της σειρ�ς Europa-CEPT σ�εδι�στηκε απ� Φινλανδ� καλλιτ��νη, �

�π���ς επ�λε�ε τη συµ��λικ� παρ�σταση τ�υ τρ���� µε τις 19 ακτ�νες ως �α-

σικ� µ�τ��� της �κδ�σης.56 Η �µ�ι�µ�ρ��α της σειρ�ς και η µη δυνατ�τητα

τρ�π�π��ησης των εικ�νων απ� τις εθνικ�ς εκδ�τικ�ς αρ��ς απ�τ�λεσε πηγ�

δυσαρ�σκειας στα επ�µενα �ρ�νια. Η Φιλ�τ�λεια δηµ�σ�ευσε επανειληµµ�να

πληρ���ρ�ες σ�µ�ωνα µε τις �π��ες θα υι�θετε�τ� απ� την Τα�υδρ�µικ�

=νωση Ευρ�πης εισ�γηση τ�υ Γενικ�� ∆ιευθυντ� των Ελληνικ�ν Τα�υδρ�-

µε�ων, Ι. Φραγκ�κη, να υπ�ρ�ει δυνατ�τητα δια��ρ�π��ησης των παραστ�-

σεων απ� τις συµµετ���υσες ��ρες.57 !ι πληρ���ρ�ες �µως αυτ�ς δεν επι�ε-

�αι�θηκαν εκ τ�υ απ�τελ�σµατ�ς. Η πρ�σληψη των παραστ�σεων της σει-

ρ�ς π�ικ�λλει. =τσι, η παρ�σταση της σειρ�ς τ�υ 1961, η �π��α απεικ�νι�ε

σµ�ν�ς 19 περιστερι�ν, θεωρ�θηκε «Λαµπρ�ς συµ	�λισµ�ς της εν�τητ�ς

των 19 &ωρ�ν».58 Αντ�θετα, τα σ��λια της Φιλ�τ�λειας για τη σειρ� τ�υ 1963,

�ταν ιδια�τερα καυστικ�: «�µ�λ�γ�υµ�νως ε�ναι ατυ&εστ�τη η παρ�στασις

επ� της εκδ�σεως της Ευρ�πης η �π��α εικ�ν�$ει δ�θεν την εν�τητα των &ω-

ρ�ν µελ�ν της �ργαν�σεως τα!της. Βε	α�ως δεν αιτι�µεθα δι� τ� κακ�-

γ�υστ�ν αυτ� σ&�δι�ν την Ελληνικ�ν Τα&υδρ�µικ�ν Υπηρεσ�αν, ε#R �σ�ν α!-

τη απλ�ς ηρκ�σθη εις τ� να συµµ�ρ#ωθ� µε τ� σ&�δι�ν τ� εγκριθ�ν...».59 

Τ� 1963 η Φιλ�τελικ� Εταιρε�α Κατερ�νης υπ��αλε υπ�µνηµα πρ�ς τη

Γενικ� ∆ιε�θυνση Τα�υδρ�µε�ων, µε τ� �π��� πρ�τεινε την �κδ�ση αναµνη-

στικ�ς σειρ�ς για την υπ�γρα�� της συµ�ων�ας Σ�νδεσης της Ελλ�δας µε

την Ε!Κ. Στην πρ�τασ� της, η ΦΕ Κατερ�νης τ�νι�ε �τι η Συµ�ων�α Σ�ν-

δεσης απ�τελ��σε «σταθµ�ν εις την �ικ�ν�µικ�π�λιτικ�ν ε%�λι%ιν» της ��-

ρας, θ�ση την �π��α πρ�συπ�γρα�ε και η Φιλ�τ�λεια.60 <µως, τελικ�, στ�

εκδ�τικ� πρ�γραµµα δεν εντ��θηκε κ�π�ια αναµνηστικ� σειρ� για τη Συµ-

�ων�α Σ�νδεσης.

55. Φιλ�τ�λεια, αρ. 359/1960, σ. 8. Σ�ετικ� µε τη σειρ� EUROPA-CEPT, �λ. και Βαρδ�-

π��λ�υ, σ. 320.

56. «Τ� αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν ‘EUROPA’», Φιλ�τ�λεια, αρ. 363/1960, σ. 99.

57. «Τα ν�α γραµµατ�σηµα Europa τ�υ 1961», Φιλ�τ�λεια, αρ. 367/1961, σ. 66. «Αι εκδ�-

σεις των γραµµατ�σ�µων Ευρ�πης», Φιλ�τ�λεια, αρ. 369/1961, σ. 110.

58. «Τα ν�α ελληνικ� γραµµατ�σηµα Ευρ�πης (CEPT) δια τ� 1961», Φιλ�τ�λεια, αρ.

368/1961, σ. 80.

59. «Τα κλειδι� των σαρδελ�κ�υτι�ν», Φιλ�τ�λεια, αρ. 383/1963, σ. 121.

60. Φιλ�τ�λεια, αρ. 380/1963, σ. 93.



368 | TZENH §IA§IOYTH

61. !ι πληρ���ρ�ες σ�ετικ� µε την �ν�µασ�α και τ� �τ�ς κυκλ���ρ�ας των γραµµατ�σ�-

µων αντλ��νται απ� την �κδ�ση «Ερµ�ς» 2010. Γραµµατ�σηµα Ελλ�δ�ς 1861-2009, Κ!πρ�υ

1880-2009 και Τα&υδρ�µικ� Ιστ�ρ�α, «Φιλ�τελικ�ς Ερµ�ς» Ε.Π.Ε.

62. Τ� 1933 ακ�λ��θησε �κδ�ση της �διας σειρ�ς µε την επισ�µανση «IV =κθεσις της

Ανατ�λ�ς Bari 1933», Ερµ�ς, σ. 112. Η σειρ� αυτ� δεν ετ�θη, τελικ�, σε κυκλ���ρ�α, µετ�

απ� παρ�µ�αση της ελληνικ�ς κυ��ρνησης.

61

62
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63. Απ�τελε� τη δε�τερη πρ�ν�µιακ� �κδ�ση της εταιρε�ας «Aeroespresso Italiana», Ερ-

µ�ς, σ. 120.

63
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64. Η �κδ�ση ΕΥΡΩΠΗ-CEPT θα γ�νεται στ� ε��ς σε ετ�σια ��ση. !ι ανα��ρ�ς στις

επ�µενες εκδ�σεις δεν ���υν συµπεριλη�θε� στ�ν παρ�ντα κατ�λ�γ� για λ�γ�υς �ικ�ν�µ�ας

��ρ�υ και επειδ� η µη επιλ�γ� τ�υ θ�µατ�ς της παρ�στασης απ� τ�υς ελληνικ��ς ��ρε�ς πε-

ρι�ρ��ει τη σηµασ�α της συγκεκριµ�νης σειρ�ς για τ�υς στ���υς της παρ��σας αν�λυσης.

64



EIKONE™ TH™ EYPø¶H™ ™THN E§§HNIKH ¢HMO™IA I™TOPIA | 373

ΙΙ. Η Ευρ5πη στην ελληνικ� δηµ#σια ιστ	ρ0α: η µατι+ της (ιλ	τελικ�ς

κ	ιν#τητας

Στην εν�τητα αυτ� θα σκιαγρα��σ�υµε την πρ�σληψη απ� τη �ιλ�τελι-

κ� κ�ιν� γν�µη των ανα��ρ�ν στις σ��σεις της Ελλ�δας µε την Ευρ�πη,

�πως αυτ�ς αναδ��νται απ� τ� επιλεγµ�ν� σ�µα γραµµατ�σ�µων. Σηµει�-

ν�υµε εισαγωγικ� �τι η σ�ετικ� συ��τηση ε�ναι �ρρηκτα συνδεδεµ�νη µε τη

διαπραγµ�τευση της εθνικ�ς ταυτ�τητας και την ε��λι�η τ�υ ελληνικ��

εθνικισµ��. Απ� τ� σ�ν�λ� των γεγ�ν�των και των εκδ�σεων π�υ εµπ�-

πτ�υν στη θεµατικ�, �ι σηµαντικ�τερ�ι σταθµ�� π�υ �ε�ωρ���υν ε�ναι �ι εκ-

δ�σεις γ�ρω απ� την Ελληνικ� Επαν�σταση και τη συγκρ�τηση τ�υ νε�τε-

ρ�υ κρ�τ�υς, καθ�ς και �ι εκδ�σεις π�υ ανα��ρ�νται στην εµπειρ�α τ�υ Β@

Παγκ�σµ��υ Π�λ�µ�υ.

Τ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα των ετ�ν 1924-1930, µε τις σειρ�ς για τ� Λ�ρδ�

Β�ρωνα, τη Ναυµα��α τ�υ Ναυαρ�ν�υ, τ�ν Φα�ι�ρ� και την Ανε�αρτησ�α,

συνιστ� µ�α ενια�α θεµατικ� εν�τητα π�υ ανα��ρεται στη συγκρ�τηση τ�υ

ν��υ ελληνικ�� κρ�τ�υς. Τ� περιε��µεν� και �ι συνδηλ�σεις αυτ�ς της εν�-

τητας θα πρ�πει να καταν�ηθ��ν υπ� τ� πρ�σµα των ιδε�λ�γικ�ν συνεπει�ν

της Μικρασιατικ�ς Καταστρ���ς. Παρ�λληλα, �ι πρ�σπ�θειες �ργ�νωσης

τ�υ επετειακ�� ε�ρτασµ�� της Εκατ�νταετηρ�δ�ς τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς



374 | TZENH §IA§IOYTH

συνιστ��ν �να επιπλ��ν πλα�σι� ερµηνε�ας. Η αρ�ικ� ιδ�α ε�ρτασµ�� της

επετε��υ των 100 �ρ�νων της Ελληνικ�ς Επαν�στασης διατυπ�θηκε για

πρ�τη ��ρ� τ� 1899 και �ρ�ισε να ε�ετ��εται συστηµατικ� τ� 1916. Τ� 1918

συστ�θηκε µε σ�ετικ� ν�µ� επιτρ�π� «πρ�ς πανηγυρισµ�ν της Εκατ�νταε-

τηρ�δ�ς της Εθνικ�ς Παλιγγενεσ�ας». <µως, τ�σ� η π�λιτικ� κρ�ση �σ� και

η Μικρασιατικ� περιπ�τεια απ�τρεψαν τ�ν επετειακ� ε�ρτασµ� τ� 1921, µε

την Επιτρ�π� της Εκατ�νταετηρ�δ�ς να επιλ�γει εν τ�λει ως �τ�ς ε�ρτασµ��

τ� 1930.65 Mε τη Mικρασιατικ� Kαταστρ��� να σηµατ�δ�τε� τ� τ�λ�ς της

Mεγ�λης Iδ�ας, η Eκατ�νταετηρ�δα απ�συνδ�θηκε απ� τ� γεγ�ν�ς της

Eπαν�στασης, η �π��α ν�ε�τ� ως «αν�λ�κλ�ρωτη», και ν�ηµατ�δ�τ�θηκε

ως «επισκ�πηση της ιστ�ρικ�ς π�ρε�ας της σ�γ�ρ�νης Eλλ�δας απ� τα τ�λη

τ�υ 18�υ αι�να µ��ρι τ� 1930».66

Η σειρ� της εκατ�νταετηρ�δ�ς πρ�κ�λεσε σκεπτικισµ� και δυσαρ�σκεια

στη �ιλ�τελικ� κ�ιν�τητα. Η αρθρ�γρα��α της Φιλ�τ�λειας καταλ�γι�ε

στις αρµ�διες υπηρεσ�ες �τι πρ���ησαν σε �ε�ιασµ�νες εν�ργειες �ωρ�ς να

λη�θε� υπ�ψη η �κθεση της γνωµ�δ�τικ�ς επιτρ�π�ς.67 Με αυτ�ν την

α��ρµ�, � εκπρ�σωπ�ς της ΕΦΕ στη Φιλ�τελικ� Επιτρ�π� τ�υ υπ�υργε�-

�υ κατ�θεσε υπ�µνηµα της Εταιρε�ας σ�ετικ� µε τ�υς καν�νες π�υ θα

�πρεπε να δι�π�υν την �κδ�ση γραµµατ�σ�µων εν γ�νει. Στ� υπ�µνηµα, η

ΕΦΕ ασκ��σε κριτικ� στην εκδ�τικ� π�λιτικ� τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς υπ�-

στηρ���ντας �τι �ι ατυ�ε�ς �ειρισµ��, µε κυρι�τερ� τ�ν υπερ��λικ� αριθµ�

εκδ�σεων, ε��αν σαν απ�τ�λεσµα να µειωθε� σηµαντικ� η ��τηση και τ� κ�-

ρ�ς των ελληνικ�ν γραµµατ�σ�µων. Για τ� λ�γ� αυτ�, η ΕΦΕ συνιστ��σε

�ι µελλ�ντικ�ς απ���σεις εκδ�σεων να ε�ναι πρ�ϊ�ν «καθαρ�ς τα&υδρ�µι-

κ�ν αναγκ�ν».68 Επιπλ��ν, η ΕΦΕ ���ντας κατ� κ�ρι� λ�γ� ως πρ�τεραι-

�τητα την εν�σ�υση της ��τησης µετα�� των ��νων �ιλ�τελικ�ν κ�κλων

υπ�δε�κνυε η επιλ�γ� των παραστ�σεων να πραγµατ�π�ιε�ται µε γν�µ�να

τις διαθ�σεις «τ�υ κ�ιν�!, ιδ�ως τ�υ αλλ�δαπ�! τ�υ �π���υ την περι�ργειαν

65. Βαρδ�π��λ�υ, σ. 285-287. Xριστ�να K�υλ��ρη, Φ�υσταν�λες και &λαµ!δες, σ. 488-493.

Bλ. σ�ετικ� και, Xρ�στ�ς Tριαντα��λλ�υ, «Bενι�ελισµ�ς και εθνικ� παρελθ�ν: τ� �ργ� της

Kεντρικ�ς Eπιτρ�π�ς Eκατ�νταετηρ�δ�ς, (1928-1933)», Mν�µων, 34, 2015, σ. 37-66.

66. Xριστ�να K�υλ��ρη, Φ�υσταν�λες και &λαµ!δες, σ. 506, 507.

67. «Η �κδ�σις των αναµνηστικ�ν γραµµατ�σ�µων της εκατ�νταετηρ�δ�ς», Φιλ�τ�λεια,

αρ. 57/1929, σ. 1.

68. «Π�ι�ι καν�νες πρ�πει να δι�π�υν π�σαν �κδ�σιν γραµµατ�σ�µων», Φιλ�τ�λεια, αρ.

63/1930, σ. 88-89.
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και τ� ενδια#�ρ�ν ε�ναι #υσικ�ν να κιν� π�λ! περισσ�τερ�ν η εικ�ν µιας

ιστ�ρικ�ς σκην�ς παρ� η απλ� πρ�σωπ�γρα#�α εν�ς ατ�µ�υ τ�υ �π���υ

αγν�ε� την ιστ�ρ�αν».69

Η απ��αση �κδ�σης γραµµατ�σ�µ�υ µε α��ρµ� τη συµπλ�ρωση εν�ς

αι�να απ� τ� θ�νατ� τ�υ Λ�ρδ�υ Β�ρωνα, κατ�πιν πρ�τασης τ�υ Αν-

δρ�α Ανδρε�δη, καθηγητ� ∆ηµ�σιας !ικ�ν�µ�ας και Στατιστικ�ς στ�

Παν/µι� Αθην�ν, �τυ�ε ιδια�τερα θετικ�ς υπ�δ���ς απ� τ�υς �ιλ�τελι-

στ�ς.70 Η  �κδ�ση τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ εντ��θηκε στ� πλα�σι� εν�ς πλ��-

σι�υ, σε εκδηλ�σεις, πρ�γρ�µµατ�ς, π�υ �λα�ε ��ρα τ� 1924 στην Aθ�να,

στ� Mεσ�λλ�γγι και �λλες π�λεις, µε τη συµµετ��� Eλλ�νων και ��νων

α�ιωµατ���ων. A���ει να σηµειωθε� �τι �ι εκδηλ�σεις αυτ�ς πρ�σ�λα�αν

�ντ�ν� �ιλ�αγγλικ� �αρακτ�ρα στην ελληνικ� δηµ�σια σ�α�ρα.71 H πρ�-

σληψη της �κδ�σης �αρακτηρ��εται �µως απ� αµ�ισηµ�α σε σ��ση µε τ�

ρ�λ� της Ευρ�πης κατ� την Ελληνικ� Παλιγγενεσ�α. Σε κε�µεν�72 π�υ

δηµ�σιε�εται στη Φιλ�τ�λεια τ� 1930, � �ιλ�λληνας Β�ρωνας αντιπαρατ�-

θεται στην επ�σηµη Ευρ�πη ανα��ρικ� µε τη στ�ση �ναντι της Ελλ�δας.

<πως ανα��ρεται �αρακτηριστικ�: «Η κραυγ� τ�υ π�ν�υ της καταδυνα-

στευ�µ�νης Ελλ�δ�ς, δεν κατ�ρθωνε να περ�ση τας θ!ρας της διπλωµα-

τικ�ς, επι#υλακτικ�ς και �κν�ς Ευρ�πης. ∆ι� να την ακ�!ση και την δε-

&θ� απητε�τ� η καρδι� εν�ς π�ιητ�!». ! συντ�κτης τ�υ κειµ�ν�υ σηµε�ω-

νε, επ�σης, πως µετ� τ� θ�νατ� τ�υ Λ�ρδ�υ Β�ρωνα �ι ηγεµ�νες της Ευ-

ρ�πης «αρ&�$�υν να #�	�νται �τι δεν θα δυνηθ�!ν να %ανα	�λλ�υν τας

τ�υρκικ�ς αλ!σσεις εις τα τ�κνα της Ελλ�δ�ς».73 =να �ρ�ν� αργ�τερα, �

Ελευθ�ρι�ς Βενι��λ�ς, σε δηµ�σια �µιλ�α τ�υ, συµ�ιλ�ωνε την ιδ�α της

Ελευθερ�ας µε την �νν�ια της Ευρ�πης µ�σω της µ�ρ��ς τ�υ Β�ρωνα

69. «Π�ι�ι καν�νες πρ�πει να δι�π�υν π�σαν �κδ�σιν γραµµατ�σ�µων», Φιλ�τ�λεια, αρ.

64/ 1930, σ. 103.

70. «Τα γραµµατ�σηµα τ�υ Β�ρων�ς», Φιλ�τ�λεια, αρ. 3-4/1924, σ. 27. Ε�ναι �αρακτηρι-

στικ� η ανα��ρ� π�υ περιλαµ��νεται σε επιστ�λ� αναγν�στη πρ�ς τ� περι�δικ� �τι τ� συ-

γκεκριµ�ν� γραµµατ�σηµ� εκ�ρ��ει και την «πραγµατικ�ν τ�σιν της συναδελ#�σεως των

λα�ν και την �κλειψιν τ�υ σω	ινισµ�!». Φιλ�τ�λεια, αρ. 5-6/ 1924, σ. 52.

71. Xριστ�να K�υλ��ρη, Φ�υσταν�λες και &λαµ!δες, σ. 488-502.

72. Τ� κε�µεν� τ�υ Σπ�ρ�υ Ραυτ�π�υλ�υ ε��ε �ρα�ευθε� σε διεθν� διαγωνισµ� π�υ ε��ε

πρ�κηρ��ει τ� �ιλ�τελικ� περι�δικ� La Revista Filatelica d’ Italia.

73. «Τ� γραµµατ�σηµ�ν π�υ διδ�σκει: Β�ρων», Φιλ�τ�λεια, αρ. 65/1930, σ. 129.
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υπ�στηρ���ντας πως: «� Β!ρων αγων�στηκε για την Ελλ�δα αλλ� π�θα-

νε για την Ευρ�πη».74

Η πρ�σληψη τ�υ ρ�λ�υ της Ευρ�πης κατ� την Εθνικ� Παλιγγενεσ�α πε-

ριλαµ��νει αρνητικ�ς συνδηλ�σεις και σε µεταγεν�στερες �ρ�νικ�ς περι�-

δ�υς µε τ� µ�θ� των Πρ�στ�τιδων ∆υν�µεων να τ�θεται υπ� α�ρεση. >αρα-

κτηριστικ� παρ�δειγµα αυτ�ς της αρνητικ�ς πρ�σληψης απ�τελε� η συ��-

τηση για την �κδ�ση της αναµνηστικ�ς σειρ�ς για τα 150 �ρ�νια απ� την

�δρυση της Φιλικ�ς Εταιρε�ας, «της µεγ�λης εθνικ�απελευθερωτικ�ς �ργα-

ν�σεως», συ��τηση π�υ λαµ��νει ��ρα τ� 1965. Η αρθρ�γρα��α της Φιλ�-

τ�λειας κ�νει µια επισκ�πηση των κινηµ�των και �ργαν�σεων στ�ν ελλαδι-

κ� ��ρ� π�υ πρ�ηγ��νται της Φιλικ�ς Εταιρε�ας για να καταλ��ει στ� συ-

µπ�ρασµα �τι παρ�γ�ντας της απ�τυ��ας τ�υς υπ�ρ�ε, µετα�� �λλων, �τι

«εστηρ�$�ντ� εις ευρωπαϊκ� κρ�τη επιδι�κ�ντα �δια συµ#�ρ�ντα». Αντ�θε-

τα, η επιτυ��α της Φιλικ�ς Εταιρε�ας απ�δ�δεται στ� γεγ�ν�ς �τι �ι =λληνες

απ���σισαν να «στηρι&θ�!ν εις την εθνικ�ν αρετ�ν» δεδ�µ�ν�υ �τι «κ�θε

πρ�σδ�κ�α εκ της &ριστιανικ�ς Ευρ�πης ε#α�νετ� µατα�α».75 Η συγκεκρι-

µ�νη ιστ�ρικ� α��γηση �ρησιµε�ει για να αιτι�λ�γηθε� τ� απ�κλειστικ� ελ-

λην�κεντρικ� –�ωρ�ς ευρωπαϊκ�ς πτυ��ς � πρ�εκτ�σεις– περιε��µεν� π�υ

απ�δ�δεται στ�ν επετειακ� ε�ρτασµ�: «Η Φιλικ� Εταιρε�α υπ�ρ%εν, ως

�µπνευσις και ως �ργ�ν, πρ�σπ�θεια καθαρ�ς ελληνικ�. �υδ� δ!νανται να

µετα	�λ�υν την ελληνικ�ν #!σιν της µεγ�λης αυτ�ς απελευθερωτικ�ς �ρ-

γαν�σεως αι καλα� πρ�θ�σεις �ικ�ν�µικ�ς αρωγ�ς και π�λεµικ�ς συνεργα-

σ�ας π�υ εσηµει�θησαν εις την Μ�λδ�	λα&�αν, εις την Β�υλγαρ�αν, εις την

Σερ	�αν και αλλα&�!».76

Στη δηµ�σια συ��τηση για τ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα των ετ�ν 1927-1930

κυρι�ρ�ησε επ�σης η αντ�ληψη �τι τα γραµµατ�σηµα π�υ θα επιλ�γ�ντ�

θα �πρεπε να λειτ�υργ�σ�υν και ως µ�σα π�λιτιστικ�ς διπλωµατ�ας. Υπ�

τ� πρ�σµα αυτ�, τ� ∆εκ�µ�ρι� τ�υ 1927, η Φιλ�τ�λεια ασκε� κριτικ� στις

πρ�τ�σεις για �κδ�ση γραµµατ�σ�µων µε τις µ�ρ��ς τ�υ Ρ�γα Φερα��υ,

τ�υ Αλ��ανδρ�υ Υψηλ�ντη και τ�υ Αδαµ�ντι�υ Κ�ρα�. Η θ�ση της �ταν

πως �ι συγκεκριµ�νες µ�ρ��ς θα �πρεπε να εντα�θ��ν στη σειρ� για τα

εκατ� �ρ�νια της ελληνικ�ς ανε�αρτησ�ας και πως τυ��ν κυκλ���ρ�α τ�υς

74. Παρατ�θεται στ� Βαρδ�π��λ�υ, �. π., σ. 287.

75. «Τα 150 �ρ�νια της Φιλικ�ς Εταιρε�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ. 391/1965, σ. 66-67.

76. L. π.
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��ω απ� αυτ� τ� πλα�σι� θα απ�δυν�µωνε την «ιερ�ν εν�τητα και µεγα-

λ�πρεπειαν» π�υ ��ειλε να ��ει η αναµνηστικ� σειρ� της εκατ�νταετηρ�-

δας. Αντ� της επιλ�γ�ς αυτ�ς, λ�ιπ�ν, η Φιλ�τ�λεια υπ�στ�ρι�ε πως θα

�πρεπε να πρ��ληθ��ν �ργα της αρ�α�ας ελληνικ�ς τ��νης, τα �π��α «αρ-

παγ�ντα παρR ηµ�ν ευρ�σκ�νται σ�µερ�ν εις %�νας &ε�ρας» ανα��ρ�ντας

ως παραδε�γµατα την «κλαπε�σαν Καρυ�τιδα» και την «υπ�ρ�&�ν Α#ρ�-

δ�την µας της Μ�λ�υ» µε τ� επι�ε�ρηµα πως αυτ� θα συνιστ��σε «µ�αν

�#ων�ν αλλ’ αρκ�!ντως εκ#ραστικ�ν διαµαρτυρ�αν».77 Στ� �ρθρ� αυτ�,

λ�ιπ�ν, διατυπ�νεται ρητ� τ� επι�ε�ρηµα πως τ� γραµµατ�σηµ� µπ�ρε�

να απ�τελ�σει µ�σ� διαµαρτυρ�ας �ναντι των �ωρ�ν της Ευρ�πης, θ�ση

π�υ εκ�ρ��εται σα��ς στην �κδ�ση των γραµµατ�σ�µων για τ� «Παιδ�-

µ��ωµα» (1949) και τ� Κυπριακ� ��τηµα (1954).

Σε �,τι α��ρ� τ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα γ�ρω απ� τη θεµατικ� της Ελλη-

νικ�ς Επαν�στασης και Ανε�αρτησ�ας, �α�νεται �τι δρ�σεις των εµπλεκ�-

µενων δηµ�σιων ��ρ�ων �αρακτηρ���νται απ� �λλειψη συντ�νισµ�� και

επαρκ��ς πρ�ετ�ιµασ�ας. Παρ� την πρ�σπ�θεια η �κδ�ση για τη Ναυµα��α

τ�υ Ναυαρ�ν�υ να συµπ�σει µε τ�ν ε�ρτασµ� της επετε��υ των 100 �ρ�-

νων,78 µ�ν� δ�� απ� τα γραµµατ�σηµα της σειρ�ς �ταν �τ�ιµα πρ�ς κυκλ�-

��ρ�α την 20� !κτω�ρ��υ 1927. Η δε κυκλ���ρ�α τ�υς πραγµατ�π�ι�θηκε

αρ�ικ� µ�ν� στην Π�λ�, π�υ �ταν και τ� επ�κεντρ� της επετε��υ. Η πλ�ρης

σειρ� των γραµµατ�σ�µων τ�θηκε τελικ� σε κυκλ���ρ�α π�ντε µ�νες µετ�

τ�ν ε�ρτασµ� της επετε��υ. Α���ει επ�σης να ανα�ερθε� �τι τ� γραµµατ�ση-

µ� για τ�ν Κ�δριγκτ�ν κυκλ���ρησε αρ�ικ� µε την λανθασµ�νη ανα��ρ�

«Sir Kodrington» για να ακ�λ�υθ�σει και η �κδ�ση µε την �ρθ� ανα��ρ�

«Sir Edward Kodrington».79 !ι αστ���ες στ�ν πρ�γραµµατισµ� της συγκε-

κριµ�νης �κδ�σης απ�τ�λεσαν αντικε�µεν� κριτικ�ς τ� επ�µεν� δι�στηµα.80

Σηµαντικ� ε�ναι τ� γεγ�ν�ς �τι η σειρ� αυτ� ε�ναι η πρ�τη στην �π��α απει-

77. Φιλ�τ�λεια, αρ. 35/ 1927, σ. 87.

78. Σ�ετικ� µε τ�ν επετειακ� ε�ρτασµ� της Nαυµα��ας τ�υ Nαυαρ�ν�υ, τ� 1927, �λ. K�υ-

λ��ρη, �. π., σ. 504-505.

79. Τ�σ� η λανθασµ�νη �σ� και η �ρθ� εκδ��� τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ κυκλ���ρ��σαν πα-

ρ�λληλα για να απ��ευ�θ��ν �αιν�µενα κερδ�σκ�π�ας µε την απ�συρση της λανθασµ�νης

�κδ�σης.

80. «Κατ�στασις α�ι�θρ�νητ�ς», Φιλ�τ�λεια, αρ. 37/1928, σ. 129. «Τα γραµµατ�σηµα τ�υ

Ναυαρ�ν�υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 38/Μ�ρτι�ς 1928, σ. 154.
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κ�ν���νται συγ�ρ�νως σ�µ��λα της αρ�α�ας Ελλ�δας, τ�υ Βυ�αντ��υ, κα-

θ�ς και θ�µατα απ� την Ελληνικ� Επαν�σταση.81

Την �ντ�νη απ�δ�κιµασ�α των �ιλ�τελιστ�ν πρ�κ�λεσε η �κδ�ση της

σειρ�ς «Αερ�εσπρ�σσ�» («Πατακ�νια») (1926), �ι �π���ι �ητ��σαν την

απ�συρση της απ� την κυκλ���ρ�α. Πηγ� της δυσαρ�σκειας απ�τ�λεσε και

η αισθητικ� των εν λ�γω γραµµατ�σ�µων, αλλ� κυρ�ως �ι �ρ�ι της σ�µ�α-

σης µετα�� της ιταλικ�ς αερ�π�ρικ�ς εταιρε�ας και τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς.

<πως σηµε�ωνε η Φιλ�τ�λεια για τα γραµµατ�σηµα αυτ� «δεν ε�ναι καν

επ�σηµα της τα&υδρ�µικ�ς υπηρεσ�ας τ�υ Κρ�τ�υς, αλλR ιδιωτικ� µιας %�-

νης µ�λιστα εταιρε�ας, η �π��α ηγν�ησε και τα εν Ελλ�δι λιθ�γρα#ε�α (και

µ�λιστα τ�υ Ασπι�τ�υ) και τα ε%ετ!πωσεν εις τ� Μιλ�ν�ν».82 =να �ρ�ν�

µετ� την αρ�ικ� �κδ�ση, η Φιλ�τ�λεια επαν�λθε στ� θ�µα επιρρ�πτ�ντας

την ευθ�νη για την «ε%ω#ρενικ�» σ�µ�αση στη δικτατ�ρ�α Π�γκαλ�υ και

υπ�στ�ρι�ε πως επρ�κειτ� στην πραγµατικ�τητα για «δια#ηµ�σεις» και ��ι

για γραµµατ�σηµα π�υ η ιταλικ� εταιρε�α «υπε&ρ�ωσε ευ#υ�στετα τ� Ελ-

ληνικ� κρ�τ�ς... να πωλ� δι� λ�γαριασµ�ν της».83 H �κδ�ση της κρατικ�ς

αερ�π�ρικ�ς σειρ�ς (1933) συνιστ� και �να ε�δ�ς απ�ντησης στην �κδ�ση

της «Αερ�εσπρ�σσ�».84 Ν�ες αντιδρ�σεις κατ� της ιταλικ�ς εταιρ�ας και

των γραµµατ�σ�µων π�υ ε��διδε πρ�κ�λεσε η �κδ�ση της σειρ�ς «R�ππε-

λιν» (1933), η �π��α �αρακτηρ�στηκε απ� την ΕΦΕ ως «πρα%ικ�πηµα» και

κερδ�σκ�πικ� εν�ργεια, εν� θεωρ�θηκε συν��εια των στρε�λ�ν πρακτικ�ν

π�υ απ�ρρεαν απ� την αρ�ικ� σ�µ�αση. Ακ�λ��θησε εγκ�κλι�ς της ΕΦΕ

πρ�ς τα µ�λη της αλλ� και πρ�ς τις διεθνε�ς �ιλ�τελικ�ς �ργαν�σεις, µε την

�π��α ε�ιστ��σε την πρ�σ��� �ναντι της συγκεκριµ�νης σειρ�ς �αρακτηρ�-

��ντας την ως µη γν�σια �κδ�ση τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς.85 Εν τ�λει τα

81. Στις παραστ�σεις της σειρ�ς εµ�αν���νται ως στ�ι�ε�α τ�υ ��ντ�υ δωρικ�ς κ��νας

και �υ�αντιν�ς σταυρ�ς, Βαρδ�π��λ�υ, σ. 290.

82. «Τα ν�α γραµµατ�σηµα της αερ�π�ρικ�ς τα�υδρ�µικ�ς υπηρεσ�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ.

28/1926, σ. 69-70.

83. «Τα δ�θεν γραµµατ�σηµα της εναερ��υ τα�υδρ�µικ�ς υπηρεσ�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ. 34/

1927, σ. 67. «Τα δ�θεν γραµµατ�σηµα της εναερ��υ τα�υδρ�µικ�ς υπηρεσ�ας», Φιλ�τ�λεια,

αρ. 35/ 1927, σ. 87.

84. «Η πρ�τη σειρ� των ελληνικ�ν αερ�π�ρικ�ν γραµµατ�σ�µων», Φιλ�τ�λεια, αρ.

100/1933, σ. 75.

85. «Κερδ�σκ�πικ�ς αι�νηδιασµ�ς της εταιρ�ας ‘Αερ�εσπρ�σσ�’», Φιλ�τ�λεια, αρ. 100/

1933, σ. 76. Και «Τα δ�θεν αερ�π�ρικ� γραµµατ�σηµα της ‘aeroespresso’ italiana», Φιλ�τ�-

λεια, αρ. 103-104/1933, σ. 115-117.
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γραµµατ�σηµα της ‘Αερ�εσπρ�σσ�’ απ�σ�ρθηκαν απ� την κυκλ���ρ�α

τ�ν Α�γ�υστ� τ�υ 1935.86

Η περ��δ�ς της Κατ���ς συνιστ� µ�α περ��δ� ανωµαλ�ας και σε �,τι

α��ρ� την εκδ�τικ� π�λιτικ�, µε τα γραµµατ�σηµα να αναδεικν��νται σε

��ρε�ς της πρ�παγ�νδας των κατακτητ�ν. !ι ιταλικ�ς αρ��ς Κατ���ς ε�-

�αν θ�σει σε κυκλ���ρ�α στα Επτ�νησα επισηµασµ�να ελληνικ� και ιταλι-

κ� γραµµατ�σηµα, τα �π��α αν�γρα�αν στην �π�σθια �ψη τ�υς «Η ν�κη

τ�υ B%�ν�ς ε�ναι η ν�κη της Ευρ�πης».87 Παρ�λληλα, � ��µ�αρδισµ�ς τ�υ

Πειραι� �ρ�θηκε στ� επ�κεντρ� της αντισυµµα�ικ�ς πρ�παγ�νδας των

γερµανικ�ν αρ��ν Κατ���ς. ! κατ��ικ�ς πρωθυπ�υργ�ς Ιω�ννης Ρ�λλης

δ�λωνε την επ�µ�νη τ�υ ��µ�αρδισµ�� στην ε�ηµερ�δα Ελε�θερ�ν Β�µα:

«...∆εν πρ�κειται περ� π�λεµικ�ς επι&ειρ�σεως αλλ� περ� τρ�µ�κρατικ�ς

επιθ�σεως εναντ��ν τ�υ λα�! τ�υ Πειραι�ς... Ρηγν!ω κραυγ�ν διαµαρτυ-

ρ�ας εν�πι�ν της ανθρωπ�τητ�ς δι� τ� επιτελεσθ�ν πρωτ�κ�υστ�ν αν�σι-

�!ργηµα, τ� �π���ν δεν ε�ναι δυνατ�ν νR α#εθε� αστιγµ�τιστ�ν �ταν σηµ�-

νει η �ρα  της δικαι�σ!νης».88 Κατ�πιν �ντ�νων πι�σεων Γερµαν�ν α�ιω-

µατ���ων πρ�ς τη Γενικ� ∆ιε�θυνση ΤΤΤ τ�υ υπ�υργε��υ Συγκ�ινων�ας,

τα επισηµασµ�να γραµµατ�σηµα για τ� ��µ�αρδισµ� τ�υ Πειραι� κυκλ�-

��ρησαν τ�ν Ι��νι� τ�υ 1944 ε�υπηρετ�ντας τις επιδι��εις τ�σ� της γερ-

µανικ�ς πρ�παγ�νδας �σ� και τις κερδ�σκ�πικ�ς �λ�ψεις κ�κλων Γερµα-

ν�ν �ιλ�τελιστ�ν. Η κυκλ���ρ�α τ�υς στ��θηκε απ� ε�αιρετικ� εµπ�ρικ�

επιτυ��α, µε Γερµαν��ς και =λληνες να σ�ηµατ���υν �υρ�ς για την πρ�µ�-

θεια τ�υς, µε κ�νητρα π�υ π��κιλαν απ� τη διασ��λιση εν�ς ανταλλακτι-

κ�� µ�σ�υ υπ�λ�γ�σιµης α��ας, σε συνθ�κες ιλιγγι�δ�υς πληθωρισµ��, µ�-

�ρι την κερδ�σκ�π�α της «µα!ρης αγ�ρ�ς».89

Στ� τε���ς Σεπτεµ�ρ��υ-∆εκεµ�ρ��υ 1944, η Φιλ�τ�λεια πληρ���ρ��σε

τ� αναγνωστικ� κ�ιν� πως: «Πριν �, ακ�µη, εγκαταλε�ψ�υν τ� �δα#�ς των

Αθην�ν αι απ�µ�ν�υσαι �ρδα� των 	αρ	�ρων επιδρ�µ�ων, τ� Γνωµ�δ�τι-

86. «Τα �νσηµα της αερ�-εσπρ�σσ� εκτ�ς κυκλ���ρ�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ. 127-128/1935,

σ. 105.

87. «Η ιστ�ρ�α της Ελλ�δ�ς απεικ�νι��µ�νη εις τα γραµµατ�σηµ� της», Φιλ�τ�λεια, αρ.

345/1957, σ. 78. Βλ. και Τσιτσελ�κης, �. π., σ. 183.

88. Παρατ�θεται στ� Αντ�νης Βιρ��λης, «Τ� ιστ�ρικ� της σειρ�ς γραµµατ�σ�µων µε επι-

σ�µανση Β!ΜΒΑΡ∆ΙΣΜ!Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.1.1944», Πειραϊκ�, αρ. 1.2003, σ. 45-55.

89. Αντ�νης Βιρ��λης, �. π.
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κ�ν Συµ	�!λι�ν της ∆ιευθ!νσεως ΤΤΤ τ�υ Υπ�υργε��υ Συγκ�ινων�ας, ε�-

&εν απ�#ασ�σει την �κδ�σιν αναµνηστικ�ς σειρ�ς γραµµατ�σ�µων της

Απελευθερ�σεως µε την εικ�να της ∆�%ης τ�υ Γ!$η».90 Παρ�λληλα, τ�

περι�δικ� �κανε �ε�ωριστ� ανα��ρ� στις συν�πειες της Κατ���ς για την

ελληνικ� �ιλ�τελικ� κ�ιν�τητα καυτηρι���ντας τα �αιν�µενα κερδ�σκ�-

π�ας και «µα!ρης αγ�ρ�ς», καθ�ς και τις παρεµ��σεις των κατακτητ�ν,

για λ�γ�υς πρ�παγ�νδας, στ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα, µε �αρακτηριστικ�

παρ�δειγµα τα γραµµατ�σηµα «των 	�µ	�πλ�κτων» τ�υ Πειραι�.91

Η σειρ� της «∆��ας» τ�θηκε σε κυκλ���ρ�α την 1η Μαρτ��υ 1945. Την

�δια µ�ρα, η ΕΦΕ �στειλε ως δ�ρ� στ�ν Bντ�νυ ^ντεν, υπ�υργ� Ε�ωτερι-

κ�ν της Μ. Βρεταν�ας και �ιλ�τελιστ�, �ναν ��κελ� µε τα γραµµατ�σηµα

της σειρ�ς και τη σ�ραγ�δα της πρ�της ηµ�ρας κυκλ���ρ�ας. Στη συν�δευ-

τικ� επιστ�λ�, η ΕΦΕ ε�ηγ��σε την επιλ�γ� της παρ�στασης απ� τ�ν π�να-

κα τ�υ Γ��η –� �π���ς απεικ�ν��ει «την ‘∆�%αν’ ελα#ρ�πατ�!σαν επ� τ�υ

ερειπωµ�ν�υ εδ�#�υς της Ελλ�δ�ς µετ� την απελευθ�ρωσ�ν τ�υ εκ τ�υ

τ�υρκικ�! $υγ�! τ� 1821»– δ�ν�ντας �µ�αση στ� µ�γεθ�ς της καταστρ���ς

π�υ ε��ε υπ�στε� η Ελλ�δα στη δι�ρκεια τ�υ Β@ Παγκ�σµ��υ Π�λ�µ�υ: «Ε%

�σ�υ ερειπωµ�ν�ν ε�ναι τ� �δα#�ς της Ελλ�δ�ς και τ�ρα �π�τε η Ελευθε-

ρ�α απεκατεστ�θη δι� µ�αν ακ�µη #�ρ�ν εις την &�ραν µας, και η επ� των

γραµµατ�σ�µων παρ�στασις καθ�σταται κατ’ ε%�&�ν συµ	�λικ� της πα-

ρ�!σης καταστ�σεως εν Ελλ�δι».92 Η επιστ�λ� �κανε ν��η και στ� �ρετα-

νικ� ρ�λ� κατ� τα ∆εκεµ�ριαν� εγκωµι���ντας τη «συµ	�λ�» τ�υ ^ντεν

«κατ� την δι�ρκειαν των τελευτα�ων λυπηρ�ν γεγ�ν�των, δι� την απ�κα-

τ�στασιν της ελευθερ�ας, της ειρ�νης και της τ�%εως εις την αγαπητ�ν µας

πατρ�δα». Στην αρθρ�γρα��α της µ�λιστα η Φιλ�τ�λεια �κανε �ε�ωριστ�

ανα��ρ� στη «∆εκεµ�ιαν� στ�σι» και ε���ρασε την «	αθε�αν απ�στρ�-

#�ν των Ελλ�νων #ιλ�τελιστ�ν πρ�ς τ�υς απ�τριδας υπ�κινητ�ς, δρ�-

στας και συνεργ�!ς τ�υ καταπτ!στ�υ αυτ�! κιν�µατ�ς», καθ�ς και την

ικαν�π��ησ� της επειδ� τ� «κρ�τ�ς τ�υ ν�µ�υ απεκαστ�θη µε την 	��-

90. «Τα πρ�τα γραµµατ�σηµα της απελευθερωµ�νης Ελλ�δ�ς», Φιλ�τ�λεια, αρ. 236-

239/1944, σ. 67.

91. «>αιρετισµ�ς απ� την ελε�θερη Αθ�να», Φιλ�τ�λεια, αρ. 236-239/1944, σ. 68.

92. «Η στ�λη των Συµµ��ων: Εν �ιλ�τελικ�ν δ�ρ�ν της ΕΦΕ πρ�ς τ�ν υπ�υργ�ν των

Ε�ωτερικ�ν της Μεγ�λης Βρεταν�ας», Φιλ�τ�λεια, αρ. 240-241/1945, σ. 10.
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θειαν των Βρεταν�ν Συµµ�&ων».93 Στα επ�µενα �ρ�νια, η Φιλ�τ�λεια θα

απ�δει�θε� συνεπ�ς εκ�ραστ�ς της ιδε�λ�γ�ας της εθνικ��ρ�σ�νης και θα

εκ�ρ�σει την υπ�στ�ρι�� της στις εκδ�σεις εκε�νες π�υ εµπ�πτ�υν στη θε-

µατικ� τ�υ αντικ�µµ�υνισµ��/ αντι�λ�κληρωτισµ�� και περιστρ���νται ε�-

τε γ�ρω απ� τ�ν Εµ��λι� π�λεµ� ε�τε γ�ρω απ� τις σ��σεις µε τις ��ρες

τ�υ κ�µµ�υνιστικ�� στρατ�π�δ�υ.

Η σειρ� της ∆��ας (1945) εγκαινι��ει µ�α ��ση τ�υ εκδ�τικ�� πρ�γρ�µ-

µατ�ς, τ� �π��� ανα��ρεται σε �ψεις της εµπειρ�ας τ�υ Β@ Παγκ�σµ��υ Π�-

λ�µ�υ για την Ελλ�δα και περιλαµ��νει τη σειρ� τ�υ «!>Ι» (1945), τη σειρ�

της Ν�κης (1947-48) και τη σειρ� για τη «Μ��η της Κρ�της» (1950). Τ� ανα-

µνηστικ� γραµµατ�σηµ� τ�υ «!>Ι» τ�θηκε σε κυκλ���ρ�α κατ� τ�ν ε�ρτα-

σµ� της επετε��υ της 28ης !κτ��ρι�υ 1945.Τ� Γνωµ�δ�τικ� Συµ���λι� των

ΤΤΤ ε��ε εισηγηθε� η �κδ�ση να πραγµατ�π�ιηθε� µε την υπ�γρα�� των

Συµ�ωνι�ν Ειρ�νης στ� πλα�σι� της σειρ�ς της «Ν�κης», �µως τ� υπ�υργι-

κ� συµ���λι� απ���σισε η �κδ�ση να απ�τελ�σει µ�ρ�ς τ�υ επ�σηµ�υ ε�ρτα-

σµ�� για την πρ�τη, µετ� την Απελευθ�ρωση, επ�τει� της 28ης !κτω�ρ��υ.94

Η 28ης !κτω�ρ��υ ε��ε ν�ηµατ�δ�τηθε� ως «επ�τει�ς της Αντιστ�σεως τ�υ

Jθν�υς εις την Ιταλικ�ν επ�θεσιν και της συµµετ�&�ς τ�υ εις τ� Συµµα&ικ�ν

Μ�τωπ� της Ελευθερ�ας» στ� πλα�σι� ν�µ�θετικ�� διατ�γµατ�ς π�υ καθι�-

ρωνε την επ�τει� ως «ηµ�ρα εθνικ�! ε�ρτασµ�!».95 Τ� γραµµατ�σηµ� τ�υ

«!>Ι», τ� �π��� ερµηνε�θηκε ως η �ιλ�τελικ� απαθαν�τιση τ�υ «ν��(υ)

‘µ�λ�ν λα	�’ τ�υ Λεων�δ�υ», �γινε δεκτ� σε πανηγυρικ� κλ�µα.96

Ακ�λ��θως, η σειρ� της «Ν�κης» �ωτ��ει �ψεις της εθνικ�ς αυτ�εικ�νας

στην πρ�τη µεταπ�λεµικ� περ��δ�, στην �π��α κεντρικ� θ�ση καταλαµ��-

93. «Η ∆εκεµ�ριαν� στ�σις», Φιλ�τ�λεια, αρ. 240-241/1945, σ. 11.

94. «Τ� αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν τ�υ ‘@O>Ι’», Φιλ�τ�λεια, αρ. 248-249/ 1945, σ. 63.

95. Βλ. ∆�σπ�ινα Παπαδηµητρ��υ, «Περ� κ�ινωνικ�ς µν�µης και ιστ�ρ�ας. Σκ�ψεις γ�ρω

απ� την 28η !κτω�ρ��υ», στ� Κατερ�να Γαρδ�κα, Bννα Μαρ�α ∆ρ�υµπ��κη, Βαγγ�λης Καρα-

µανωλ�κης, Κ�στας Ρ�πτης (επιµ.), Η µακρ� σκι� της δεκαετ�ας τ�υ R40. Π�λεµ�ς- Κατ�&�-

Αντ�σταση-Εµ#!λι�ς, Αλε��νδρεια, Αθ�να 2015, σ. 316. Για τη διαµ�ρ�ωση τ�υ επετειακ��

ε�ρτασµ�� της 28ης !κτω�ρ��υ στη δι�ρκεια της Κατ���ς, �λ. Μαρ�α Σπηλιωτ�π��λ�υ, «28η

!κτω�ρ��υ 1941-1943: Μ�ρ��ς Αντ�στασης στην κατε��µενη Αθ�να», Νε�ελληνικ� Iστ�ρικ�,

τ�µ�ς 5, 2018, σ. 65-91. Σ�ετικ� µε την επ�τει� της 28ης !κτω�ρ��υ στ� πλα�σι� της µεταπ�λεµι-

κ�ς δηµ�σιας ιστ�ρ�ας, �λ. και Π�λυµ�ρης Β�γλης, «Η δεκαετ�α τ�υ 1940 ως παρελθ�ν: µν�µη,

µαρτυρ�α, ταυτ�τητα», Τα Ιστ�ρικ�, τ�µ�ς 25, τ�. 47, ∆εκ�µ�ρι�ς 2007, σ. 437-456.

96. «Τ� αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν τ�υ ‘O>Ι’», �. π., σ. 63.
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ν�υν τα στ�ι�ε�α τ�υ ηρωισµ��97 και της αυτ�θυσ�ας. <πως �αρακτηριστι-

κ� �γρα�ε η Φιλ�τ�λεια, η σειρ� της «Ν�κης» θα �πρεπε να διατεθε� σε

«π�λλ� εκατ�µµ!ρια αντ�τυπα δι�τι ε�ναι η πρ�τη σειρ� π�υ θα εµ#αν�ση

τ�υς αγ�νας και τας θυσ�ας τ�υ Ε0λληνικ�! Λα�! κατ� τα �τη 1940-

1944».98 Ε�ναι µ�λιστα ενδια��ρ�ν �τι η πρ���λ� αυτ�ς της θετικ�ς αυτ�ει-

κ�νας στη δηµ�σια ιστ�ρ�α δηµι�υργε� και εσωτερικ��ς ανταγωνισµ��ς

εντ�ς της εθνικ�ς κ�ιν�τητας. Μετ� τη διαµ�ρ�ωση της σειρ�ς της «Ν�κης»,

η Φιλ�τελικ� Εταιρε�α Ρεθ�µν�υ υπ��αλε α�τηµα πρ�ς τ� υπ�υργε�� ΤΤΤ

να γ�νει ειδικ� �κδ�ση γραµµατ�σ�µων και για τη Μ��η της Κρ�της, η

�π��α να συµπεριλ��ει παραστ�σεις «της λαϊκ�ς εκε� αντιστ�σεως και των

αγρ�ων καταστρ�#�ν της Ν�σ�υ παρ� των τ�τε Κατακτητ�ν». Στ� σ�ετικ�

�γγρα�� γιν�ταν ιδια�τερη µνε�α στ�ν ηρωισµ� των Κρητ�ν, εν� διατυπω-

ν�ταν δυσαρ�σκεια «δι�τι παρελε�#θη τ� γεγ�ν�ς αυτ� απ� την κυκλ�#�-

ρ�!σαν σειρ�ν της Ν�κης».99 Τ� α�τηµα �γινε τελικ� δεκτ� µε την �κδ�ση της

σειρ�ς για τη «Μ��η της Κρ�της» να πραγµατ�π�ιε�ται τ� 1950.

<µως, η κεντρικ� θ�ση της αναµ�τρησης µε τις δυν�µεις τ�υ B��να στη

συγκρ�τηση της µεταπ�λεµικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας δεν διατηρε�ται αµετ�-

�λητη στη δι�ρκεια �λ�κληρης της υπ� µελ�τη περι�δ�υ. Η ακ�λ�υθη επι-

�ειρηµατ�λ�γ�α π�υ διατυπ�νεται απ� τη Φιλ�τ�λεια τ� 1965 ε�ναι ενδεικτι-

κ� των µετα��λ�ν π�υ λαµ��ν�υν ��ρα στις π�λιτικ�ς της µν�µης. Στ� τε�-

��ς Ι�υλ��υ-Αυγ��στ�υ 1965 δηµ�σιε�εται επιστ�λ� αναγν�στη απ� την

Π�τρα, � �π���ς υπ�στ�ρι�ε την αν�γκη �κδ�σης αναµνηστικ�ς σειρ�ς για

την εικ�σιπενταετηρ�δα τ�υ «θρυλικ�! �UΙ εναντ��ν τ�υ B%�ν�ς, των δυ-

ν�µεων τ�υ σκ�τ�υς». Απ� την πλευρ� τ�υ, τ� περι�δικ� ε���ρασε τη δια-

�ων�α τ�υ µε τη θ�ση αυτ� πρ���λλ�ντας, µετα�� �λλων, την αν�γκη της

λ�θης πρ�κειµ�ν�υ να διασ�αλιστ��ν �ι διεθνε�ς συµµα��ες της ��ρας και

�ι δεσµ�� της µε την Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�τητα. <πως σηµε�ωνε εµ�ατικ� η Φι-

λ�τ�λεια «δεν θα �τ� σκ�πιµ�ν ν’ αν��%ωµεν παλαι�ς πληγ�ς εις επ�&�ν

καθ’ �ν η &�ρα µας απ�	λ�πει εις απ�κατ�στασιν �σ�ν τ� δυνατ�ν στενω-

τ�ρων σ&�σεων µε �λας τας &�ρας της υπ� συγκρ�τησιν ‘Ηνωµ�νης Ευρ�-

97. Βλ. και Τσιτσελ�κης, σ. 218.

98. «Η �κδ�σις των π�λεµικ�ν µας γραµµατ�σ�µων», Φιλ�τ�λεια, αρ. 258-259/1946, σ. 64.

99. «Αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν των µα��ν της Κρ�της», Φιλ�τ�λεια, αρ. 272-

273/1947, σ. 86.
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πης’».100 Με ��ση τ� συγκεκριµ�ν� απ�σπασµα, η µν�µη τ�υ Β@ Παγκ�σµ�-

�υ Π�λ�µ�υ θεωρε�ται υπ�ν�µευτικ� της ευρωπαϊκ�ς π�ρε�ας της ��ρας.

Σε �, τι α��ρ� την πρ��ληµατικ� τ�υ αντικ�µµ�υνισµ��/ αντι�λ�κληρω-

τισµ�� στ� εκδ�τικ� πρ�γραµµα, η σειρ� για τ� «Παιδ�µ��ωµα» (1949)

απ�σπασε τα ιδιαιτ�ρως ευµεν� σ��λια της Φιλ�τ�λειας, η �π��α κατ� καν�-

να ασκ��σε κριτικ� σε εκδ�σεις, π�υ δεν υπαγ�ρε��νταν απ� τις τα�υδρ�-

µικ�ς αν�γκες. Εν πρ�κειµ�νω, τα σ��λια απ�τελ��ν �κ�ραση τ�υ εθνικ�-

�ρ�ν�ς λ�γ�υ αναπαρ�γ�ντας τ� στ�ι�ε�� της τα�τισης τ�υ ιδε�λ�γικ�� και

εθνικ�� ε�θρ��, π�υ �δηγε� στην αναπαρ�σταση των κ�µµ�υνιστ�ν ως

πρ�δ�τ�ν τ�υ �θν�υς.101 Υπ� αυτ� τ� πρ�σµα, � ελληνικ�ς εµ��λι�ς π�λε-

µ�ς παρ�υσι��εται ως ε�θρικ� εισ��λ�, εν� η στ�ση της διεθν��ς κ�ιν�τη-

τας απ�ναντι στ� ��τηµα της µετα��ρ�ς των παιδι�ν102 στις ��ρες τ�υ ανα-

τ�λικ�� µπλ�κ πρ�σεγγι��ταν απ� τ� περι�δικ� ως στ�ι�ε�� εγκατ�λειψης

της Ελλ�δας. Τ� παρακ�τω απ�σπασµα απ�τυπ�νει αυτ� τη συν�ντηση

τ�υ αντικ�µµ�υνιστικ�� λ�γ�υ µε µια εθνικ� αυτ�εικ�να, στην �π��α τ�

στ�ι�ε�� της θυµατ�π��ησης και της ευαλωτ�τητας ��ει κεντρικ� ρ�λ�:

Τ� κακ� τ�υ γενιτσαρισµ�� µε τ� �π���ν πρ� τινων αι�νων επλ�γη � Ελλη-

νισµ�ς επανελ��θη απ� τ�υς συµµ�ρ�τας π�υ εµπν��νται και εκτελ��ν τα

θελ�µατα των ε�θρ�ν της Ελλ�δ�ς και �ιλι�δες παιδ�κια π�υ αν�ρπασαν

απ� τας αγκ�λας των γ�νε�ν των, ευρ�σκ�νται σ�µερα εις ��νας ��ρας, µε-

τα�� αλλ���λων και αδια��ρων πρ�ς αυτ� ανθρ�πων, ��τινες αγων���-

νται π�ς να τ�υς αλλ���υν την εθνικ�ν συνε�δησιν, την �ριστιανικ�ν θρη-

σκε�αν και την γλ�σσαν των. Αυτ� τ� γεγ�ν�ς �πρεπε ν’ απ�θανατισθ� και

δι� των γραµµατ�σ�µων µας, και δι’ αυτ�ν να διασαλπισθ� εις τα τ�σσερα

100. «Η εικ�σιπενταετηρ�ς τ�υ αγ�ν�ς κατ� τ�υ B��ν�ς», Φιλ�τ�λεια, αρ. 392/Ι��λι�ς-

Α�γ�υστ�ς 1965, σ. 115.

101. Σ�ετικ� µε τη διαµ�ρ�ωση και τα �αρακτηριστικ� της ιδε�λ�γ�ας της εθνικ��ρ�σ�-

νης, �λ. ∆�σπ�ινα Παπαδηµητρ��υ, Απ� τ�ν λα� των ν�µιµ�#ρ�νων στ� �θν�ς των εθνικ�-

#ρ�νων. Η συντηρητικ� σκ�ψη στην Ελλ�δα, 1922-1967, Σα���λας, Αθ�να 2006.

102. Σ�ετικ� µε την πρ�παγανδιστικ� δι�σταση τ�υ �ητ�µατ�ς αυτ��, �λ. Τασ��λα Βερ-

�ενι�τη, «Περ� ‘παιδ�µα��µατ�ς’ και ‘παιδ��υλ�γµατ�ς’ � λ�γ�ς � παιδι� στη δ�νη της εµ-

��λιας διαµ��ης», στ� Ευτυ��α Β�υτυρ� κ.�. (επιµ.), Τ� �πλ� παρ� π�δα. �ι π�λιτικ�� πρ�-

σ#υγες τ�υ Ελληνικ�! Εµ#υλ��υ Π�λ�µ�υ στην Ανατ�λικ� Ευρ�πη, Εκδ�σεις Πανεπι-

στηµ��υ Μακεδ�ν�ας, Θεσσαλ�ν�κη, 2005, σ. 101-123. Στρατ�ς Μπ�υρν���ς, «Τ� κρ�τ�ς των

εθνικ��ρ�νων: Αντικ�µµ�υνιστικ�ς λ�γ�ς και πρακτικ�ς», στ� >ρ�στ�ς >ατ�ηιωσ��,

(επιµ.), Ιστ�ρ�α της Ελλ�δας τ�υ 20�! αι�να, τ�µ�ς ∆2, Βι�λι�ραµα, Αθ�να 2009, σ. 20-34.
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π�ρατα της γης... ��ι µ�ν�ν τ� κακ�ν τ� �π���ν εγ�νετ� εις την ν�αν γενε�ν

της Β�ρε��υ Ελλ�δ�ς, αλλ� και η αδια��ρ�α π�υ επ�δει�αν �ι δ�θεν π�λιτι-

σµ�ν�ι λα�� εις εν �µαδικ�ν �γκληµα κατ� �θν�υς τ�υ �π���υ � Π�λιτισµ�ς

ελ�µπρυνε τ�ν κ�σµ�ν �λ�κληρ�ν απ� �ιλι�δων ετ�ν.103

>αρακτηριστικ� ε�ναι �λλωστε η περιγρα�� απ� την Φιλ�τ�λεια της πα-

ρ�στασης εν�ς εκ των τρι�ν γραµµατ�σ�µων της σειρ�ς, τ� �π��� πρ��ρι��-

ταν για την αερ�π�ρικ� αλληλ�γρα��α µε τις ΗΠΑ: «αρπαγ� παιδι�! απ�

την µητρικ�ν αγκ�λην µε τ� 	αρ! δ�λ�#�νικ� &�ρι τ�υ εαµ�σλα!�υ. ∆ι’ αυ-

τ� και ως &ρωµατισµ�ς τ�υ επρ�τιµ�θη � κ�κκιν�ς».104 Η ιδε�λ�γ�α της εθνι-

κ��ρ�σ�νης απ�τυπ�νεται και στην αντ�ληψη τ�υ ιστ�ρικ�� �ρ�ν�υ, �πως

εκ�ρ��εται σε �ρθρ� της Φιλ�τ�λειας σ�ετικ� µε την αναπαρ�σταση της ελ-

ληνικ� ιστ�ρ�ας στα γραµµατ�σηµα �π�υ η Κατ��� και � Εµ��λι�ς καταν�-

��νται ως συν��εια µε τ�ν εσωτερικ� ε�θρ� να διαδ��εται τ�ν ε�ωτερικ�.105

Η αν�δυση τ�υ Κυπριακ�� �ητ�µατ�ς στην ελληνικ� δηµ�σια σ�α�-

ρα,106 τ� 1954, επηρε��ει και τη �ιλ�τελικ� κ�ιν�τητα και την επ�σηµη εκδ�-

τικ� π�λιτικ�. Τ� α�τηµα της =νωσης της Κ�πρ�υ µε την Ελλ�δα διατραν�-

νεται και απ� τις στ�λες της Φιλ�τ�λειας, η �π��α εκ�ρ��ει επ�σης «την ευ-

&�ν να �δωµεν συντ�µως... και την εικ�ναν της Μεγαλ�ν�σ�υ κ�σµ�!σαν

µ�αν αναµνηστικ�ν της Εν�σεως �κδ�σιν ελληνικ�ν γραµµατ�σ�µων»107

απη��ντας �τσι τη στεν� σ��ση εδα�ικ�τητας και κυριαρ��ας π�υ �αρακτη-

ρ��ει τα ελληνικ� γραµµατ�σηµα.108 Τ� Σεπτ�µ�ρι� τ�υ 1954, τ� ελληνικ�

κρ�τ�ς πρ���ρησε στην �κδ�ση αναµνηστικ�ς σειρ�ς για την πρ�σ�υγ�

της Ελλ�δας στ�ν !ΗΕ για τ� ��τηµα της αυτ�δι�θεσης. Η διαδικασ�α της

�κδ�σης υπ�ρ�ε εσπευσµ�νη �στε να συµπ�σει η κυκλ���ρ�α τ�υ γραµµα-

τ�σ�µ�υ µε την ηµ�ρα κατ�θεσης της πρ�σ�υγ�ς. Για τ� λ�γ� αυτ� �ρησι-

µ�π�ι�θηκαν �ι εκτυπωτικ�ς εγκαταστ�σεις της Τρ�πε�ας της Ελλ�δ�ς στ�

103. «Η σειρ� δι� τ� παιδ�µ��ωµα», Φιλ�τ�λεια, αρ. 282-283/1948, σ. 63.

104. «Η σειρ� τ�υ παιδ�µα��µατ�ς», Φιλ�τ�λεια, αρ. 286-287/1948, σ. 104.

105. «Η ιστ�ρ�α της Ελλ�δ�ς απεικ�νι��µ�νη εις τα γραµµατ�σηµ� της», Φιλ�τ�λεια, αρ.

345/ 1957, σ. 77.

106. Για τη διαπραγµ�τευση τ�υ Κυπριακ�� �ητ�µατ�ς στην ελληνικ� δηµ�σια σ�α�ρα,

Βλ. Ι. Στε�αν�δης, Εν �ν�µατι τ�υ �θν�υς: Π�λιτικ� κ�υλτ�!ρα, αλυτρωτισµ�ς και αντιαµερι-

κανισµ�ς στη µεταπ�λεµικ� Ελλ�δα, 1945-1967, Επ�κεντρ�, Θεσσαλ�ν�κη 2010.

107. Φιλ�τ�λεια, αρ. 326/1954, σ. 70.

108. Τσιτσελ�κης, �. π., σ. 10.
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>�λαργ�.109 Η Φιλ�τ�λεια, αν και θε�ρησε ε�στ��η την ιδ�α της �κδ�σης ως

πρ��η «διαµαρτυρ�ας», �σκησε εν τ��τ�ις κριτικ� ως πρ�ς την τε�νικ� και

αισθητικ� αρτι�τητα της σειρ�ς. ∆ηµ�σ�ευσε επ�σης σε τρεις γλ�σσες (ελλη-

νικ�, αγγλικ� και γαλλικ�) τ� απ�σπασµα απ� τα πρακτικ� της Β�υλ�ς των

Κ�ιν�τ�των, τ� �π��� απ�τυπ�θηκε στ� γραµµατ�σηµ� της σειρ�ς.110

Η κυκλ���ρ�α τ�υ γραµµατ�σ�µ�υ �α�νεται �τι συν�ντησε την επιδ�κι-

µασ�α της ελληνικ�ς κ�ιν�ς γν�µης, µε τ�ν ελληνικ� τ�π� να δηµ�σιε�ει επι-

στ�λ�ς αναγνωστ�ν �ι �π���ι �ητ��σαν τη δηµι�υργ�α ν�ων σειρ�ν γραµµα-

τ�σ�µων για την πρ���λ� τ�υ Κυπριακ�� �ητ�µατ�ς.111 Η Φιλ�τ�λεια, απ�

την πλευρ� της, αναδηµ�σ�ευσε θετικ� σ��λια τ�υ διεθν��ς τ�π�υ για τ� συ-

γκεκριµ�ν� ελληνικ� γραµµατ�σηµ�, δ�ν�ντας �µ�αση σε δηµ�σ�ευµα τ�υ

γαλλικ�� περι�δικ�� Paris Match, σ�µ�ωνα µε τ� �π��� «Μερικ� γραµµατ�-

σηµα δεν αρκ�!νται ν’ αναπαραστ�σ�υν την ιστ�ρ�αν. Την $�υν. Τ�ι�!τ�ν

τυγ&�νει τ� �νω γραµµατ�σηµ�ν τ� �π���ν ε%�δωσεν η Ελλ�δα και τ� �π���ν

απ�τελε� µ�αν διαµαρτυρ�αν κατ� της Αγγλ�ας».112 Με α��ρµ� αυτ� τα δη-

µ�σιε�µατα, η Φιλ�τ�λεια υπ�γρ�µµι�ε την «π�λλαπλ�ν &ρησιµ�τητα τ�υ #ι-

λ�τελισµ�! εις την δι�δ�σιν εθνικ�ν συνθηµ�των αν� τ�ν κ�σµ�ν».113 Μετ�

την ε��ρ�α τ�υ Μακαρ��υ απ� τ�υς Βρεταν��ς στις Σεϋ��λλες η ελληνικ� κυ-

��ρνηση πρ�σανατ�λι��ταν στην �κδ�ση γραµµατ�σ�µ�υ µε τη µ�ρ�� τ�υ

Κ�πρι�υ Αρ�ιεπισκ�π�υ.114 Παρ�τι η πρ�ετ�ιµασ�α της σειρ�ς �λ�κληρ�-

θηκε τ� 1956, �ι ελληνικ�ς αρ��ς καθυστερ��σαν την �κδ�ση λ�γω των δι-

πλωµατικ�ν πρ�εκτ�σεων µιας τ�τ�ιας εν�ργειας.115 Παρ�τι εν τ�λει, η σειρ�

εκδ�θηκε δεν τ�θηκε σε κυκλ���ρ�α. Με την υπ�γρα�� των Συµ�ωνι�ν Rυ-

ρ��ης-Λ�νδ�ν�υ, η Φιλ�τ�λεια πιθαν�λ�γ��σε την �ριστικ� µατα�ωση της κυ-

κλ���ρ�ας και την καταστρ��� των εκδ�θ�ντων γραµµατ�σ�µων.116

109. «Η σειρ� της ελληνικ�ς πρ�σ�υγ�ς δι� την αυτ�δι�θεσιν της Κ�πρ�υ», Φιλ�τ�λεια,

αρ. 327/1954, σ. 73.

110. Στ� �δι�, σ. 74.

111. Ενδεικτικ�, αναδηµ�σ�ευση επιστ�λ�ς πρ�ς την ε�ηµερ�δα Καθηµεριν�, Φιλ�τ�λεια,

αρ. 338/1956, σ. 59.

112. «Γ�ρω απ� την σειρ�ν της αυτ�διαθ�σεως της Κ�πρ�υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 329/1955, σ. 7.

113. Φιλ�τ�λεια, αρ. 338/1956, σ. 60.

114. Στ� �δι�, σ. 58.

115. Φιλ�τ�λεια, αρ. 341/ 1957, σ. 14.

116. «Τα γραµµατ�σηµα Μακαρ��υ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 354/ 1959, σ. 38.
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Η ψυ�ρ�π�λεµικ� �νταση διαπερν� εκ ν��υ τις στ�λες της Φιλ�τ�λειας,

µε α��ρµ� την �κδ�ση της σειρ�ς για τ�ν Lµρε Ν�γκυ. Τ� ελληνικ� γραµµα-

τ�σηµ� �αρακτηρ�στηκε ως η «α%ι�πρεπ�ς απ�ντησις» της ελληνικ�ς κυ-

��ρνησης απ�ναντι σε µια «πρ�κλητικ�ν και συκ�#αντικ�ν εν�ργειαν της

σ�	ιετικ�ς κυ	ερν�σεως η �π��α �γνωστ�ν διατ�, εθε�ρησε σκ�πιµ�ν να

εκδ�ση εν γραµµατ�σηµ�ν µε την εικ�να τ�υ �λλην�ς κ�µµ�υνιστ�! Εµµα-

ν�υ�λ Γλ�$�υ � �π���ς εδικ�σθη και κατεδικ�σθη ως κατ�σκ�π�ς υπ� της

ελληνικ�ς δικαι�σ!νης».117

Μ�α ακ�µη ενδια��ρ�υσα στιγµ� στη διαπραγµ�τευση της εθνικ�ς ταυ-

τ�τητας και της �νν�ιας της Ευρ�πης µε ανα��ρ� στην εκδ�τικ� π�λιτικ�

για τα γραµµατ�σηµα, απ�τελε� η δηµι�υργ�α της αναµνηστικ�ς σειρ�ς για

τ�ν �υ�αντιν� στρατηγ� και αυτ�κρ�τ�ρα Νικη��ρ� Φωκ� και την απε-

λευθ�ρωση της Κρ�της απ� Σαρακην��ς. Η πρωτ���υλ�α αν�κε στη Φιλ�-

τελικ� Εταιρε�α Ρεθ�µν�υ, η �π��α κατ�θεσε σ�ετικ� υπ�µνηµα πρ�ς τη Γε-

νικ� ∆ιε�θυνση Τα�υδρ�µε�ων τ� 1960. Στ� υπ�µνηµα, �π�υ πρ��αλλ�ταν

εµ�ατικ� η εµ��λεια και �ι πρ�εκτ�σεις τ�υ συγκεκριµ�ν�υ ιστ�ρικ�� γεγ�-

ν�τ�ς, ανα�ερ�ταν, µετα�� �λλων, πως «µε την καταστρ�#�ν τα!την των

Σαρακην�ν εις την Κρ�την, �κλεισε και η τελευτα�α σελ�ς της 	αρ	�ρ�υ

δρ�σεως τ�!των και εσ�θη δι’ �λλην µ�αν #�ρ�ν � π�λιτισµ�ς». Η Φιλ�τ�-

λεια συνηγ�ρησε υπ�ρ της πρ�τασης, διατηρ�ντας �µως µια επι��λα�η για

τ� κατ� π�σ� η ελληνικ� κυ��ρνηση «θα �τ� ενδεδειγµ�ν�ν να πρ�	� εις

εν�ργειαν δυναµ�νην να παρε%ηγηθ� υπ� των αρα	ικ�ν κρατ�ν µετ� των

�π��ων διατηρε� σ�µερ�ν εγκαρδ��υς σ&�σεις».118 Η πρ�ταση υπ�στηρ��θη-

κε π�ντως απ� τ�ν πρ�εδρ� της Ελληνικ�ς Φιλ�τελικ�ς !µ�σπ�νδ�ας, �

�π���ς �ταν και µ�λ�ς τ�υ Γνωµ�δ�τικ�� Συµ��υλ��υ.119 Η σειρ� τ�θηκε τε-

λικ� σε κυκλ���ρ�α τ� Σεπτ�µ�ρι� τ�υ 1961,120 µε την Φιλ�τ�λεια να τ�ν��ει

τ� ρ�λ� της Κρ�της «ως κ�ιτ�δ�ς τ�υ ευρωπαϊκ�! π�λιτισµ�!» και τη σηµα-

σ�α της ανακατ�ληψ�ς της απ� τ�υς Βυ�αντιν��ς ως «εκ των ευτυ&�ν εκε�-

νων κ�σµ�ϊστ�ρικ�ν γεγ�ν�των τα �π��α �&ι µ�ν�ν δι�σωσαν τ� ελληνικ�

117. «Η αναµνηστικ� σειρ� Lµρε Ν�γκυ», Φιλ�τ�λεια, αρ. 359/1959, σ. 127.

118. «Μ�α ενδια��ρ�υσα πρ�τασις», Φιλ�τ�λεια, αρ. 360/1960, σ. 39.

119. «Τ� αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν τ�υ Νικη��ρ�υ Φωκ�», Φιλ�τ�λεια, αρ. 361/1960,

σ. 63.

120. Φιλ�τ�λεια, αρ. 367/1961, σ. 54.
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�θν�ς αλλ� και ερ!θµισαν τ�ν ρ�υν της ιστ�ρ�ας επ’ ω#ελε�α της ανθρ�π�-

τητ�ς».121

Στις αρ��ς της δεκαετ�ας τ�υ 1960, η α��ηση τ�υ ενδια��ρ�ντ�ς των �ι-

λ�τελιστ�ν για τη σειρ� της «Ευρ�πης-CEPT» ερµηνε�θηκε απ� την Φιλ�-

τ�λεια ως �νδει�η υπ�στ�ρι�ης πρ�ς την ιδ�α της �µ�σπ�νδι�π��ησης των

«ελευθ�ρων κρατ�ν» της Ευρ�πης. Μ�λιστα, τ� περι�δικ� θεωρ��σε πως:

η καταπληκτικ� α��ησις των ειδικευµ�νων συλλεκτ�ν της «Ευρ�πης»

C.E.P.T. απ�τελε� µ�αν �αρακτηριστικ�ν σ�υγµ�µ�τρησιν των διαθ�σεων τ�υ

πλ��ν συνειδητ�� τµ�µατ�ς των π�λιτ�ν των ευρωπαϊκ�ν κρατ�ν... Η διαπ�-

στωσις α�τη, εν συνδυασµ� µε τας διε�αγ�µ�νας διαπραγµατε�σεις δι� την

�ικ�ν�µικ�ν και τελωνειακ�ν �νωσιν δια��ρων �ωρ�ν της Ευρ�πης, ενι-

σ��ει την �ε�αι�τητα �τι θα δυνηθ�µεν να �δωµεν επ� των ηµερ�ν µας την εις

�µ�σπ�νδ�ν �ικ�ν�µικ�ν και π�λιτικ�ν µ�ν�δα �ργ�νωσιν της ελευθ�ρας

Ευρ�πης, µε την κ�ιν�ν την αγ�ρ�ν και τα κ�ιν� της [...] γραµµατ�σηµα.122

Επ0λ	γ	ς

!ι εικ�νες της Ευρ�πης, �πως αναδ��νται στις παραστ�σεις των γραµ-

µατ�σ�µων τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς και �πως ν�ηµατ�δ��νται απ� την ελλη-

νικ� �ιλ�τελικ� κ�ιν�τητα κατ� την περ��δ� 1913-1967, �αρακτηρ���νται

απ� απ�σπασµατικ�τητα και περιλαµ��ν�υν τ�σ� θετικ�ς �σ� και αρνητι-

κ�ς συνδηλ�σεις. !ι εικ�νες αυτ�ς �ργαν�ν�νται γ�ρω απ� τ�υς θεµατικ��ς

���νες των δεσµ�ν, τ�υ π�λ�µ�υ, των πρ�στ�τιδων δυν�µεων, των επιτευγ-

µ�των και τ�υ �λ�κληρωτισµ�!. Κατ� κ�ρι� λ�γ�, �ι εικ�νες της Ευρ�πης

συνδ��νται �µεσα µε τη διαµ�ρ�ωση της ελληνικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας στη

δι�ρκεια αυτ�ν των ετ�ν και λειτ�υργ��ν συµπληρωµατικ� στην πρ���λ�

της εθνικ�ς α��γησης στη δηµ�σια ιστ�ρ�α. Τα δ�� σηµαντικ� �ρ�σηµα σε

αυτ� τη συµ��λικ� σ��ση τ�υ εθνικ�� εαυτ�� µε την Ευρ�πη ε�ναι η επ�τει�ς

των εκατ� �ρ�νων απ� τη συγκρ�τηση τ�υ νε�τερ�υ κρ�τ�υς και � Β@ Πα-

γκ�σµι�ς Π�λεµ�ς. Στην εικ�ν�γρα��α π�υ παρ�γ�υν τα δ�� αυτ� �ρ�σηµα,

121. «Τ� αναµνηστικ�ν γραµµατ�σηµ�ν τ�υ Νικη��ρ�υ Φωκ�», Φιλ�τ�λεια, αρ. 368/1961,

σ. 92.

122. «Αι Ηνωµ�ναι Π�λιτε�αι της Ευρ�πης», Φιλ�τ�λεια, αρ. 369/1961, σ. 115.



η Ευρ�πη ��ει �ναν µ�λλ�ν δευτερε��ντα και επικ�υρικ� ρ�λ� - αν και ��ι

µ�ν�σ�µαντα θετικ� στην καταν�ησ� τ�υ. ! ελληνικ�ς εθνικισµ�ς απ�τελε�,

παρ�λληλα, �ασικ� ερµηνευτικ� κλειδ� για τις αναπαραστ�σεις της Ευρ�-

πης στα ελληνικ� γραµµατ�σηµα. Τ�λ�ς, η παραγωγ� αυτ�ν των εικ�νων θα

πρ�πει να τ�π�θετηθε� εντ�ς των �αρακτηριστικ�ν π�υ ��ει η ελληνικ� εκδ�-

τικ� π�λιτικ�, τα �π��α απ�ρρ��υν απ� υστ�ρηση σε �, τι α��ρ� την υι�θ�τη-

ση εν�ς απ�δεκτ�� και σ�ετικ� σταθερ�� θεσµικ�� πρ�τ�π�υ στη διαδικα-

σ�α λ�ψης απ���σεων. !ι παρεµ��σεις δια��ρων δρ�ντων αναλ�γως της

π�λιτικ�ς συγκυρ�ας ερµηνε��υν εν µ�ρει την απ�σπασµατικ�τητα και τα

αντι�ατικ� στ�ι�ε�α τ�υ εκδ�τικ�� πρ�γρ�µµατ�ς.

A b s t r a c t

IMAGES OF EUROPE IN GREEK PUBLIC HISTORY: STAMPS

OF THE GREEK STATE 1913-1967

The present essay seeks to reconstruct the images of Europe as they emerge

from the formulation of Greek stamps during the period 1913-1967, but also

from the public philatelic debate which attributes meaning to the selected

stamps. Thus, the article aims to explore both state agenda and its motivations

as well as perception and popular beliefs in relation to the evolution of Greek

political history. The stamps selected as material for analysis have been

classified into the following thematic categories: i) Ties, ii) Protecting Powers,

iii) War/Occupation, iv) Achievements v) Totalitarianism. The article argues

that the images of Europe are characterized by fragmentation and involve

both positive and negative connotations. The analysis also concludes that the

images of Europe are inextricably linked to the shaping of Greek national

identity and have a supplementary role in the national narrative as shaped in

public history. The two most important events in the symbolic relationship

between the national self and Europe are the one-hundred-year anniversary

from the creation of the modern Greek state (1930) and the experience of

WWII. Finally, the production of images of Europe by the Greek stamp

collection should be contextualized given the features of the Greek

production mechanism. The latter had not acquired a fully institutional status

and had been often subjected to interferences from various actors.
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