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ΚΛΑΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Δραχμαί 1,50 —Τεμάχ ια 12.000.000 

«Προσωπογραφία τοϋ ίδρυτοϋ τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 'Αλεξ. Παπαναστασίου, μετά κτιρίων 
τής Πανεπιστημιουπόλεως» 

2. Δραχμαί 4 — Τεμάχια 1.400.000 
«Παλαιόν νεοκλασσικόν κτίριον είς ό έστεγάσθη τό 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης άπό τής ιδρύσεως του». 

3. Δραχμαί 11 — Τεμάχια 600.000 
«Σχέδιον κατόψεως τής Πανεπιστημιουπόλεως Θεσσα
λονίκης». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η : Ύ π ό τών καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 27 χ 40 χιλιοστά είς φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε Ω Σ : Πολυχρωμία O F F S E T . 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι «Άσπιώτη-ΕΛΚΑ» Α.Ε. 
Αθήνα ι . 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς κυκλοφορίαν τήν 29ην 
Σεπτεμβρίου 1975 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 28ης 
Σεπτεμβρίου 1976, έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θά έκδοθοϋν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 18,50 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
άξιας τών έπ ' αύτοΰ γραμματοσήμων. 
Οί έν τω έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν 
προεγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία 
άπό τής 25ης Αυγούστου 1975 μέχρι καί τής 15ης Σεπτεμ
βρίου 1975. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε 
Την 15ην Νοεμβρίου 1975 θά τεθοϋν είς κυκλοφορίαν αί 
αναμνηστικοί σειραί γραμματοσήμων: 
α) «ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο Υ » έκ μιας κλά
σεως δραχμών 11 καί 
β) «ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ - Τ Μ Η Μ Α Β» έκ τεσσάρων 
κλάσεων δραχμών 1, 4, 6 καί 11. 
Προεγγραφαί διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 
τών ανωτέρω σειρών γραμματοσήμων, έκαστος τών οποίων 
θά διατίθεται άντί δραχμών 13 καί 24 αντιστοίχως, θά 
ενεργηθούν, ύπό τών ενδιαφερομένων, είς τά κατά τόπους 
Ταχυδρομικά Γραφεία άπό τής 15ης μέχρι καί τής 29ης 
Όκτωβρ ίου 1975. 

L J 

Γ Π Γ Ί 

Ι_ J 1 ! 



Τό Αριστοτέλε ιο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, ιδρύ
θηκε τό 1925, έπί κυβερνήσεως Αλέξανδρου Παπαναστα-
σίου, τό δέ 1926 λειτούργησε μέ μία μόνο Σχολή, τήν Φι
λοσοφική, μέ 15 καθηγητές καί 65 φοιτητές. Τό 1927 
λειτούργησε καί τό Δασολογικό Τμήμα τής Φυσικομα
θηματικής Σχολής, ένώ τό 1940 υπήρχαν τέσσερες Σχο
λές μέ 59 καθηγητές καί 1852 φοιτητές. 

Κατά τή διάρκεια τής εχθρικής Κατοχής 1941-1944, άν 
καί οί Γερμανοί είχαν καταλάβει τά πανεπιστημιακά κτί
ρια, τό Πανεπιστήμιο λειτούργησε σέ διάφορα θέατρα, 
κινηματογράφους, λέσχες καί αποθήκες τής Θεσσαλονί
κης, ένώ άπό τόν φοιτητικό του κόσμο πολλοί έπεσαν 
θύματα τών Γερμανικών Στρατοδικείων. 
Τό 1955 στις οκτώ Σχολές του δίδασκαν 95 καθηγητές 
τούς 4868 φοιτητές. Σήμερα τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλο
νίκης, τό μεγαλύτερο τής Ελλάδος , περιλαμβάνει εννέα 
Σχολές: Φιλοσοφική, Φυσικομαθηματική, Νομικών καί 
Οικονομικών Επ ιστημών , Γεωπονοδασολογική, Θεολογι
κή, Ιατρ ική , Κτηνιατρική, Πολυτεχνική καί Όδοντ ια-
τρική, όπως καί τό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών καί Φι
λολογιών. Στις Σχολές αυτές κατανέμονται 35 Τμήματα 
ακαδημαϊκής διδασκαλίας, όπως καί τμήματα μεταπτυ
χιακών σπουδών, στά όποια φοιτούν (1974) συνολικά 
34.000 φοιτητές. Μεταξύ αυτών οί 494 είναι αλλοδαποί, 
κυρίως άπό χώρες τής Ε γ γ ύ ς Ανατολής καί τής Α φ ρ ι 
κής. 

Στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λειτουργούν καί δύο 
ανεξάρτητα ερευνητικά Ιδρύματα, τό Κέντρον Βυζαντι
νών Ερευνών καϊ τό Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπου
δών. "Επίσης στις οικείες Σχολές φοιτούν καί οί σπου
δαστές τών Στρατιωτικών Σχολών (Ιατρικής, Φαρμακευ
τικής, Κτηνιατρικής, "Οδοντιατρικής). Οί καθηγητικές 
έδρες, όλων τών κατηγοριών, ανέρχονται σέ 337, οί εντε
ταλμένοι υφηγητές σέ 30 καί οί θέσεις τοΰ βοηθητικοΰ 



διδακτικοΰ προσωπικού σέ 2451. Ά π ό αυτές οί 37 είναι 
διδασκάλων, οί 583 είναι επιμελητών, οί 1390 βοηθών 
καί οί 441 παρασκευαστών. 

Ή Πανεπιστημιούπολη τής Θεσσαλονίκης. 

Σέ έκταση 500 περίπου, στρεμμάτων, καί σέ κεντρική άλλά 
καί απόμερη θέση τής Θεσσαλονίκης, έχει έγκαταστα-
θή ή πρώτη ελληνική Πανεπιστημιούπολη. Ή ανοικοδό
μηση της άρχισε τό 1950, σέ πολεοδομικό σχέδιο πού 
εκπονήθηκε άπό τόν καθηγητή Β. Κυριαζόπουλο. Μέχρι 
σήμερα έχουν άνεγερθή 22 κτίρια, ή συγκροτήματα κτι
ρίων, τά όποια εξυπηρετούν τά 35 Τμήματα τοϋ Πανεπι
στημίου. Ε π ί σ η ς λειτουργοΰν τό μέγαρο τής Βιβλιοθή
κης, τρεις Φοιτητικές Ε σ τ ί ε ς τοΰ Έθν ικοϋ Ιδρύματος μέ 
1193 υπνοδωμάτια καί εστιατόριο δυναμικότητος 2000 γευ
μάτων, ή Φοιτητική Λέσχη μέ εστιατόριο 7000 γευμάτων 
καί τό Κολυμβητήριο μέ τρεις κολυμβητικές δεξαμενές. 

Τό κτίριο τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

Στό ώραΐο αυτό νεοκλασσικό κτίριο, πού οικοδομήθηκε 
στις αρχές τοΰ αιώνα, στεγάστηκε αρχικά ανωτέρα σχολή 
δημοσίων υπαλλήλων. Μετά τήν απελευθέρωση τής Θεσ
σαλονίκης άπό τούς Τούρκους, τό 1912, κατά τόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο καί μέχρι τό 1927, χρησιμοποιή
θηκε γιά Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τότε παραχωρήθηκε 
στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τό όποιο, γιά μιά ει
κοσιπενταετία, στέγασε σ' αυτό, τόν κύριο όγκο τής δρα
στηριότητος του. Κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έγινε Γερμανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, γιά νά έπιστρέ-
ψη στό Πανεπιστήμιο μετά τήν αποχώρηση τών Γερμα
νών. Σήμερα στις 84 αίθουσες τής οικοδομής αυτής, πού 
καταλαμβάνει τήν ΒΔ γωνιά τής Πανεπιστημιούπολης, 
στεγάζεται τό κύριο μέρος τής Φιλοσοφικής Σχολής, τό 

Ίνστιτοΰτο Ξένων Γλωσσών καί Φιλολογιών καί ή Aula 
τοΰ Πανεπιστημίου. 

Παπαναστασίου Αλέξανδρος (1876-1936). 

Πολιτικός καί αρχηγός τοΰ κόμματος «Δημοκρατική "Ε-
νωσις». Είχε δημοκρατικές πεποιθήσεις. Διετέλεσε πολ
λές φορές υπουργός καί πρωθυπουργός τό 1924 καί τό 
1932. Συνεπής πολιτικός καί αγνός ιδεολόγος, ήταν ό κύ
ριος ε ισηγητής τής φιλεργατικής νομοθεσίας καί συνέ
βαλε πολύ στό νά άποκατασταθοΰν οί ακτήμονες καλ
λιεργητές. Στά πλαίσια τής γενικώτερης εκπαιδευτικής 
πολιτικής του ίδρυσε τό 1925 στή Θεσσαλονίκη τό δεύ
τερο Ε λ λ η ν ι κ ό Πανεπιστήμιο. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό μ ό τ . Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή 
Υπηρεσ ία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οί έν τω έξωτερικώ διαμένοντες δύνανται ν ' άπευθύ
νωνται, διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομητών καί 
διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν είς τήν Ύπηρεσίαν 
Φιλοτελισμού οδός Αιόλου 100 Α θ ή ν α ι (131). 
Οί έν τω έσωτερικω τής Χώρας, δύνανται ν ' άπευθύ
νωνται είς τήν ώς άνω Ύπηρεσίαν ώς καί είς οιονδή
ποτε Ταχυδρομικόν Γραφεϊον τής Επικρατε ίας . 
Καθίσταται γνωστόν είς τούς συνδρομητάς ότι πάσα 
αίτησις ή χρηματική κατάθεσις αυτών υπολογίζεται 
άπό τής αυτής ημέρας τοΰ επομένου μηνός. Συνεπώς 
διά νά δύνανται νά λαμβάνουν όλας τάς έκδιδομένας 
σειράς γραμματοσήμων δέον νά μεριμνούν, ώστε ό λο
γαριασμός των νά έμφανίζη επαρκές πιστωτικόν ύπό-
λοιπον ένα τουλάχιστο μήνα πρό τής κυκλοφορίας 
έκαστης τούτων. 


