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Παραδοσιακά, τα 
περισσότερα γραμματόσημα 
ανά τον κόσμο, είχαν και 

έχουν ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο σχήμα.



Ακρωτήρι Καλής 
Ελπίδος

Κι όμως, 13 μόλις χρόνια μετά την
κυκλοφορία του πρώτου
γραμματοσήμου του κόσμου από
τη Μεγάλη Βρετανία (Penny black,
1840), το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδος
(Βρετανική αποικία τότε)
κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα
γραμματόσημα τριγωνικού
σχήματος.



Ακρωτήρι Καλής Ελπίδος

Τα παραπάνω γραμματόσημα απεικονίζουν τη θεά Ελπίδα κι
αποτελούν σχέδια του Charles Bell. Η τύπωση έγινε από τους
Perkins, Bacon & Co με χαλκογραφική μήτρα του William
Humphrys στο Λονδίνο και η 1η Σεπτεμβρίου 1853 είναι η
πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδος
κυκλοφόρησε αυτά τα γραμματόσημα σε συνολικά τέσσερις
διαφορετικές αξίες αλλά σε διάφορες αποχρώσεις και εκδόσεις
μέχρι και το 1863. Όλα τα παραπάνω αποσύρθηκαν την 1η

Οκτωβρίου 1900 και έκτοτε η χώρα αυτή δεν κυκλοφόρησε ξανά
τρίγωνα γραμματόσημα.



Γιατί τρίγωνα ;
Ο λόγος που το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδος κυκλοφόρησε
γραμματόσημα τριγωνικού σχήματος, σύμφωνα με την
επικρατέστερη εκδοχή, δεν ήταν ούτε για να εντυπωσιάσει
ούτε για να κάνει τη διαφορά, αλλά καθαρά πρακτικός: το
τριγωνικό σχήμα βοηθούσε τους ιθαγενείς υπαλλήλους του
ταχυδρομείου να ξεχωρίσουν γρήγορα τις επιστολές
εσωτερικού.



Άρθρο στα Φιλοτελικά Νέα 
Μάιος-Ιούνιος 1953, τεύχος 53-54



Newfoundland 1857

Η επόμενη χώρα που προχώρησε σε κυκλοφορία τρίγωνου
γραμματοσήμου ήταν και πάλι αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, η
Newfoundland, το 1857. Το γραμματόσημο απεικόνιζε λουλούδια της
Μεγάλης Βρετανίας και τυπώθηκε με σκοπό την κυκλοφορία του
μόνο για αλληλογραφία εντός της αποικίας. Με το τριγωνικό του
σχήμα ήταν πιο εύκολος ο διαχωρισμός της τοπικής αλληλογραφίας.



Γιατί τρίγωνα γενικώς ;

Οι λόγοι για τους οποίους άρχισαν να κυκλοφορούν τρίγωνα
γραμματόσημα ανά τον κόσμο, ήταν αρχικά τουλάχιστον,
πρακτικοί.

Το σχήμα βοηθούσε τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους να
ξεχωρίζουν αυτά τα ειδικά γραμματόσημα, τα οποία μπορεί να
υποδήλωναν:

📌ειδικό τέλος

📌ειδική μεταχείριση στην παράδοση

📌αεροπορική ταχυδρόμηση κλπ.



Οδόντωση
Τα πρώτα τρίγωνα γραμματόσημα που κυκλοφόρησαν ήταν
χωρίς οδόντωση, όπως έγινε και με τα ορθογώνια. Φυσικά στη
συνέχεια κυκλοφόρησαν και οδοντωμένα.

Η πρώτη χώρα που το έκανε ήταν το Εκουαδόρ το 1908. Τα
τρίγωνα γραμματόσημα αποτελούσαν την πλειοψηφία στη
σειρά γραμματοσήμων για το άνοιγμα των σιδηροδρόμων
Guayaqui-Quito (Γκουαγιακίλ-Κίτο).



Τρίγωνα γραμματόσημα – Ορόσημα

Υπάρχουν πολλών ειδών τρίγωνα γραμματόσημα που αποτελούν
ορόσημα γιατί ήταν τα πρώτα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή
είναι ξεχωριστά για κάποιον λόγο.

Για παράδειγμα :

📌το πρώτο τριγωνικό Αεροπορικό
📌Το μεγαλύτερο σε μέγεθος τριγωνικό
📌το πρώτο τριγωνικό postage-due
📌το πρώτο τριγωνικό postal-tax
📌το πρώτο τριγωνικό Αυτοκόλλητο κ.ο.κ.



Κολομβία 1869

Κυκλοφορεί το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα σκαλινό*
τρίγωνο γραμματόσημο. Ταυτόχρονα αποτελεί και το μικρότερο
τρίγωνο γραμματόσημο στον κόσμο (~33mm).

*όλες του οι πλευρές είναι διαφορετικού μήκους και όλες του οι γωνίες είναι διαφορετικών μοιρών.



Αυστρία 1916

Είναι η πρώτη χώρα που κυκλοφορεί τρίγωνο γραμματόσημο με
την κορυφή του προς τα κάτω. Τα γραμματόσημα αυτά
χρησιμοποιούνταν σε δέματα και υποδήλωναν first-class.



Εσθονία 1920
Το πρώτο αεροπορικό γραμματόσημο τριγωνικού σχήματος στον κόσμο
(αριστερά). Μάλιστα χρησιμοποίησε το τριγωνικό σχήμα σε όλα τα
αεροπορικά που κυκλοφόρησε ως και το 1925.
Δεξιά τα τελευταία αεροπορικά τριγωνικού σχήματος της Εσθονίας και τα
μοναδικά με οδόντωση, κυκλοφορίας 1925.



Σοβιετική Ένωση 1922
Το μεγαλύτερο σε μέγεθος
τρίγωνο γραμματόσημο στον
κόσμο μέχρι σήμερα.

Το γραμματόσημο σε φυσικό μέγεθος.



Νιάσα (Nyassa) 1924
Το πρώτο τρίγωνο postage-due γραμματόσημο κυκλοφόρησε (εντός σειράς) το
1924 από την Νιάσα (Nyassa) η οποία σήμερα έχει προσαρτηθεί στη
Μοζαμβίκη.

Ως postage-due ορίζονται τα γραμματόσημα που υποδήλωναν στον παραλήπτη ότι
θα χρειαστεί να πληρώσει ένα ποσό λόγω ανεπαρκούς τέλους της επιστολής.



Μοζαμβίκη 1928
Η πρώτη χώρα που κυκλοφόρησε postal-tax τρίγωνο γραμματόσημο, δηλαδή δεν
αφορούσε τα ταχυδρομικά τέλη αλλά ένα επιπρόσθετο τέλος τα έσοδα του οποίου
προορίζονταν για έναν ειδικό σκοπό . Συγκεκριμένα για τη Μοζαμβίκη, αφορούσαν
τον Cross of the Orient Society, ένα πρακτορείο του Ερυθρού Σταυρού. Το
συγκεκριμένο γραμματόσημο χρησιμοποιούνταν υποχρεωτικά σε όλη την
αεροπορική αλληλογραφία σε ορισμένες ημέρες του έτους.



Σοβιετική Ένωση
1966

10η επέτειος της έρευνας στην
Ανταρκτική

3 διαφορετικά γραμματόσημα εκ
των οποίων τα 2 είναι τρίγωνα.
Συνδυαστικά τα 3
γραμματόσημα σχηματίζουν ένα
μεγάλο τρίγωνο. Ορίζεται ως
Υπερ-τρίγωνο γραμματόσημο
(Super triange).



Αυστραλία 1994

Είναι η πρώτη χώρα που
κυκλοφορεί αυτοκόλλητα
τρίγωνα γραμματόσημα.
Απεικόνιζαν καγκουρό
(όπως και τα πρώτα
γραμματόσημα της
Αυστραλίας του 1913) και
πωλούνταν σε τευχίδια των
20 από αυτόματους πωλητές
τύπου ΑΤΜ.



Μπαγκλαντές 1994

Ένα από τα λίγα
παραδείγματα τρίγωνων
γραμματοσήμων που
“κάθονται” σε μια από τις
δυο μικρότερες πλευρές
τους.



Κύπρος 
2003

Τα μοναδικά τρίγωνα που
κυκλοφόρησε η χώρα και
απεικονίζουν αρπακτικά
πτηνά.



Ελλάδα 2014

Η Ελλάδα κυκλοφόρησε το
2014 τα μοναδικά, μέχρι
σήμερα, τρίγωνα
γραμματόσημα που είναι και
αυτοκόλλητα.

Βγήκαν σε τευχίδια των 10
και είχαν ως θέμα τα
Χριστούγεννα. Μάλιστα
έφεραν και QR-code το οποίο
όταν σαρώνεται με κάμερα
οδηγεί σε ιστοσελίδα των
ΕΛΤΑ όπου ακούγονται τα
κάλαντα.



Se-tenant Ζεύγος 
Τριγώνων

Σε ελεύθερη 
μετάφραση se-tenant = 

μαζί. 

Ζεύγος διαφορετικών 
τριγώνων 

γραμματοσήμων που 
όμως τυπώθηκαν στο 

ίδιο φύλλο. 

Κάκτοι, Αλβανία 1973



Tête-Bêche Τρίγωνα Γραμματόσημα

Υποκατηγορία se-tenant όπου το ένα γραμματόσημο “κοιτάει”
ανάποδα από το γειτονικό του. Σε ελεύθερη μετάφραση κεφάλι με 
κεφάλι.

Φρούτα, postage-due, 
Γκαμπόν 1962

Λουλούδια, postage-due, 
Καμερούν 1963

Άλογα, Μπενίν 1997



Bonus - όμορφα φεγιέ

Άγιος Βικέντιος 1996, Star Wars. Τα δεύτερα
αυτοκόλλητα τρίγωνα στον κόσμο.

Ελβετία 1999, 125η επέτειος 
της Παγκόσμιας 

Ταχυδρομικής Ένωσης 



Σουηδία 1999, ζώδια



Καναδάς 2001

Οκτώβρης-Μήνας συλλογής 
γραμματοσήμων

Αερόστατα

Αυτοκόλλητα, χωρίς οδόντωση



Ιαπωνία 2002, 
παγκόσμια ημέρα 

συγγραφής 
επιστολών

(1η Σεπτέμβρη)



Ισπανία 2005, βεντάλιες 



Cinderella Τριγωνικά 
Γραμματόσημα

Γραμματόσημα που εκδόθηκαν με 
σκοπό ιδιωτική κερδοσκοπία και 
ως εκ τούτου δεν αποτελούν 
επίσημα γραμματόσημα κράτους. 
Διακρίνονται σε phantoms και σε 
Bogus.

Phantoms: Εκδόσεις για 
φανταστικά μέρη, που δεν 
υφίστανται.

Bogus: Εκδόσεις για υπαρκτά μέρη 
αλλά από μη 
επίσημη/εξουσιοδοτημένη αρχή.

Παράδειγμα bogus τριγωνικών 
αποτελούν τα 24 διαφορετικά 
γραμματόσημα με αναγραφή “N.D. 
HRVATSKA” ( Ανεξάρτητο Κράτος 
της Κροατίας) που  απεικονίζουν 
λουλούδια και ζώα. Εκδόθηκαν το 
1953 τόσο με, όσο και χωρίς 
οδόντωση.



Κατάλογος
αποκλειστικά
για τρίγωνα 
γραμματόσημα

Chris Green 
1998
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