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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ 

Διά τήν «ΙΟΟετηρίδα άπό τής εγκαταστάσεως τοΟ Έθνικοΰ 
Μετσοβίοιι Πολυτεχνείου εις τούς μέχρι σήμερον χρησι
μοποιούμενους ΰπ' αύτοΟ χώρους». 



ΚΛΑΣΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 

Δραχμών 2,50 — Τεμάχια 1.000.000 
«Εϊκών τών εγκαταστάσεων τοΰ Ε.Μ.Π.». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ύπό της γλύπτριας 
Βασιλικής Κωνσταντινέα βάσει πίνακος τών εγκαταστά
σεων τοΰ Ιδρύματος, φιλοτεχνηθέντος ύπό τοΰ Καλλι-
τέχνου Luigi Lanza, έν έτει 1885. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31x43,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 τε
μαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικοί Τέχναι « 'Ασπιώτη- 'Ελκα Α.Ε.», 
"Αθήναι. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαϊ. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τό έν λόγω γραμματόσημον θά τεθή εις κυκλοφορίαν τήν 
30ήν Μαρτίου 1973, καί θά πωλήται μέχρι καί τής 30ής 
Μαρτίου 1974, εκτός εάν ήθελεν έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν αντί δραχμών 4,50 
δκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
αξίας τοϋ έπ' αυτών γραμματοσήμου. 
Οί έν τω έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 15ης Μαρτίου 1973. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί 
ή Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών 
γραμματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλο
φορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρο
μητών ώς καί διά πασαν σχετικήν πληροφορίαν δύ
νανται νά άπευθύνωνται εις τήν Ύ π η ρ ε σ ί α ν - Φιλο
τελισμού, οδός Αιόλου 100, Α θ ή ν α ι . 
Οί έν τω έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί εις οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον τής Επικρατε ίας . 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
1. —Ύπό τών Ταχυδρομικών Γραφείων καί τοΰ Κεντρικού 
Φιλοτελικού Γραφείου (οδός Αιόλου 100) διατίθενται 
Α Λ Μ Π Ο Υ Μ Σ γραμματοσήμων, κοινού μέν τύπου άντί 
δραχμών 30, ήμιπολυτελοΰς δέ τοιούτου άντί δραχμών 
150 έκαστον. 
2. — Ή έκδοθησομένη τήν 18/4/73 σειρά κοινών γραμμα
τοσήμων «ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ — Τμήμα Β'» δέν θά 
άποσταλή εις τούς κ.κ. συνδρομητάς, λόγω τής μεγάλης 
ονομαστικής άξιας της. 
Οί, έκ τούτων, επιθυμούντες, δύνανται νά προμηθευθούν 
τά γραμματόσημα τής έν λόγω σειράς έκ τών κατά τό
πους Ταχ. Γραφείων, τά όποια θά δεχθούν καί προεγγρα-
φάς διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας τής σει
ράς ταύτης μέχρι τής 5ης Απριλίου 1973. 



ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΙ ΕΓΚ ΑΤΑΙΤΑΙΕΟ.Ι 

Ε Λ Λ Α Σ - H E L L A S / Λ Ρ . 2.50 

Τά Ε λ λ η ν ι κ ά Ταχυδρομεία, κατόπιν συνεργασίας μετά 
τοΰ Έθνικοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εκδίδουν άναμνη-
στικόν γραμματόσημον έπ' ευκαιρία τών εορταστικών εκ
δηλώσεων έπί τή συμπληρώσει έκατονταετηρίδος άπό τής 
εγκαταστάσεως τοΟ Ανωτάτου τούτου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος εις τόν χώρον, εις τόν όποιον ανέπτυξε τήν 
μέχρι τούδε δραστηριότητα του. Ή έν λόγω επέτειος συμ
πίπτει μέ τόν έγκαινιασμόν τών νέων κτιρίων τοΰ Ιδρύμα
τος πλησίον τής πόλεως τών Α θ η ν ώ ν . Τά κτίρια ταύτα 
έμελετήθησαν καί θά κατασκευασθοΰν συμφώνως πρός τάς 
απαιτήσεις τής συγχρόνου τεχνικής εκπαιδεύσεως καί επι
στημονικής έρεύνης. Εις τό νέον γραμματόσημον εικονί
ζονται τά Πολυτεχνειακά κτίρια καθ' ύδατογραφίαν τοΰ 
ζωγράφου Luigi Lanza έν έτει 1885. 

Τό 'Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον, όπερ αποτελεί τό 
άρχαιότερον τεχνικόν έκπαιδευτικόν ίδρυμα ανωτάτης στά
θμης έν Ε λ λ ά δ ι , ίδρύθη έν Α θ ή ν α ι ς τό έτος 1836, ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Σχολεϊον τών Τεχνών», καί έγκατεστάθη 
εις τήν έπί τής όδοΰ Πειραιώς οϊκίαν τοΰ Γεωργίου Βλα-
χούτσικου, εις τήν οποίαν στεγάζεται σήμερον τό Ώ δ ε ΐ ο ν 
Α θ η ν ώ ν . Τό Σχολεϊον τοΰτο παρείχε δωρεάν διδασκαλίαν 
κατά τάς Κυριακάς καί 'Εορτάς είς τούς επιθυμούντος νά 
καταρτισθοΰν ώς άρχιτεχνίται είς τήν Άρχ ιτεκτον ικήν . 



Συν τφ χρόνω δμως τό πρόγραμμα άνεπτύχθη διά τής προσ
θήκης καϊ καθημερινών μαθημάτων διά βιομηχανικός τέ-
χνας ώς καί τμήματος διά τήν διδασκαλίαν τών καλών 
τεχνών. Είς τό σχήμα τοΰτο, άλλά μέ συνεχή έμπλουτι-
σμόν τής διδακτέας ύλης, τό «Σχολεϊον τών Τεχνών» δι-
ετηρήθη μέχρι τοΟ 1887, οπότε τά τεχνικά τμήματα μετωνο-
μάσθησαν είς Σχολεϊον τών Βιομηχάνων Τεχνών. 

Οϋτως αρχίζει ή δευτέρα περίοδος τής ιστορίας τοΰ Πο
λυτεχνείου, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας προετοιμάζε
ται καί ή άνύψωσις τούτου εις Τεχνικόν Πανεπιστήμιον. 
Κατά τόν έν λόγω χρόνον έχουν περατωθή καί αί έργασίαι 
ανεγέρσεως τών Πολυτεχνειακών κτιρίων είς ην θέσιν 
στεγάζονται σήμερον καί έχουν μεταφερθή όλα τά τμήμα
τα καί αί τεχνικαί εγκαταστάσεις από τό κτίριον τής όδοΰ 
Πειραιώς. 

Ή έναρξις τής ανεγέρσεως τοΰ νεοκλασσικοΰ Πολυτε-
χνειακοΰ συγκροτήματος οφείλεται είς τάς γενναίας υπέρ 
αυτού δωρεάς τών ευεργετών έκ Μετσόβου Νικολάου 
Στουρνάρα καί Μιχαήλ καί Ε λ έ ν η ς Τοσίτσα. Αί έργασίαι 
οΐκοδομήσεως ήρχισαν τό 1862 ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ με-
λετητοΰ καί πρώην διευθυντοΰ τοΰ Σχολείου Λυσάνδρου 
Καυταντζόγλου. Τό κεντρικόν δμως κτίριον παρέμεινεν 
ημιτελές. Διά τήν συνέχισιν τών οικοδομικών έργων τό 
1873 έτερος Μετσοβίτης, ό Γεώργιος Α β έ ρ ω φ , προσφέρει 
τήν πρώτην έν ζωή δωρεάν ύπό τόν ορον νά μετονομασθή 
τό Πολυτεχνεΐον άπό Στουρνάρειον, ώς ώνομάζετο πρός 
τιμήν τοΰ πρώτου δωρητοΰ, εις Μετσόβιον. Κατά τό ίδιον 
δέ έτος ήρχισε καί ή λειτουργία τοΰ Ιδρύματος είς τά 
περατωθέντα κτίρια, τοΰ Πολυτεχνείου, ένφ τό κεντρικόν 
κτίριον έπερατώθη περί τό 1877. 

Τό 1910 αποχωρίζεται ή Σχολή Καλών Τεχνών άπό τοΰ 
«Σχολείου τών Βιομηχάνων Τεχνών». Έ κ τ ο τ ε τελεί ύπό 
ιδίαν διεύθυνσιν, στεγάζεται όμως εις τόν αυτόν μέ τό 
Πολυτεχνεΐον χώρον. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 
Καθηγητής Πολυτεχνείου 


