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Φ Ι Λ Ο Τ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ 

Ή συλλογή διαφόρων αντικειμένων, άπό τών πλέον κοινών μέχρι 
τών πλέον απίθανων, αποτελεί έν άγνόν πάθος έμφυτον είς τόν 
άνθρωπον, ασχέτως πρός τήν κοινωνικήν αύτοϋ τάξιν καί ήλι-
κίαν. 
Παλαιότερον ή συλλεκτική άπασχόλησις περιωρίζετο είς τά 
χειρόγραφα, τά βιβλία, τούς πίνακας, τά νομίσματα καί αλλα 
παρόμοια αντικείμενα, μέχρις δτου ό Άγγλος Ρόουλαντ Χίλλ, 
μέ τήν έπινόησιν τοϋ γραμματοσήμου, έθεσεν όλως άσυναισθή-
τως, πρό 130 καί πλέον ετών, τάς βάσεις τοϋ φιλοτελισμού, ήτοι 
τής τελειοτέρας μορφής ψυχαγωγικής απασχολήσεως, απασχο
λήσεως εύγενόΰς, πολιτισμένης καί ωφελίμου, ή όποια κατακτά 
διαρκώς καί περισσότερα εκατομμύρια ανθρώπων. 
Ά ς μή νομισθη ότι μέ τήν συλλογήν γραμματοσήμων απασχο
λούνται άνθρωποι ιδιόρρυθμοι ή αργόσχολοι. Συλλέκται γραμ
ματοσήμων υπήρξαν καί είναι διασημότατοι άνδρες τής πολι
τικής, τών γραμμάτων καί τής δράσεως, οί όποιοι συγκινούν
ται ταξινομοϋντες γραμματόσημα είς τάς συλλογάς των, ή με-
λετώντες τάς παραστάσεις των, τάς ποικιλίας των καί τάς 
σφραγίδας των. 
Ή μορφωτική άξια τοΰ φιλοτελισμού είναι πολύπλευρος. Ιδιαι
τέρως είς τόν μαθητικόν κόσμον, δύναται ή νεολαία διά τών 
γραμματοσήμων νά εύρύνη τάς ίστορικάς, γεωγραφικός καί επι
στημονικός γνώσεις της, νά διακρίνη τάς μεγάλας μορφάς τοϋ 
παρελθόντος, νά εντύπωση είς τήν μνήμην της τά θαύματα τής 
παγκοσμίου εξελίξεως. Τά γραμματόσημα, διά τών θεμάτων τά 
όποια απεικονίζουν, αποτελούν έν ίσχυρόν διδακτικόν μέσον. 
Τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα, όπου εισήχθησαν είς τήν χο-
ρείαν τών σχολικών μέσων εκπαιδεύσεως, υπήρξαν όντως εκ
πληκτικά. 
Ό συλλέκτης γραμματοσήμων μανθάνει νά εκτιμά τήν άξίαν καί 
τοϋ μικρότερου πράγματος, διότι διαπιστώνει δτι καί έν κοινό-
τατον μεταχειρισμένον γραμματόσημον, τό όποιον συνήθως α
πορρίπτεται μαζί μέ τόν φάκελον ώς αχρηστον, έχει κάποιαν 
άξίαν ή όποια είναι δυνατόν αργότερα νά γίνη καί σημαντική. 
Παραλλήλως δέ αναπτύσσεται είς αυτόν καί ή συνήθεια τής 
αποταμιεύσεως. 
Οί ασχολούμενοι μέ τά γραμματόσημα αποκτούν τό αίσθημα τής 
τάξεως, τής μεθοδικότητος καί τής καλαισθησίας, προτερήματα 
τά όποια αναπτύσσονται άσυναισθήτως είς κάθε συλλέκτην. 
Ό φιλοτελιστής προσέχει επίσης τάς λεπτομέρειας, πράγμα 
τό όποιον, ώς γνωστόν, έχει τεραστίαν σημασίαν διά τήν κα-
θημερινήν ζωήν, επειδή ή αξία τών γραμματοσήμων εξαρτάται 
ακριβώς άπό τάς λεπτομέρειας· τόσον μικράς μάλιστα, ώστε, 
πολλάκις αύται, δέν ανακαλύπτονται παρά μόνον μέ τήν βοή-
θειαν μεγεθυντικού φακοϋ. 
Αναπτύσσεται επίσης είς τόν φιλοτελιστήν τό καλλιτεχνικόν 
αίσθημα, μέ τήν συνεχή ένατένισιν τών καλλιτεχνικών παρα
στάσεων αί όποΐαι απεικονίζονται είς" τά γραμματόσημα. Οί 
πλέον γνωστοί ζωγράφοι καί χαράκται τοΰ αιώνος μας, ήσχο-
λήθησαν μέ τήν κατασκευήν γραμματοσήμων. Ό φιλοτελισμός 
είναι πράγματι ή λυδία λίθος τών προϊόντων τής καλλιτεχνίας. 
Όσάκις μία έκδοσις γραμματοσήμων ύστέρησεν άπό καλλιτε-
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χνικής πλευράς, αύτη κατεδικάσθη μοιραίως νά παραμείνη εις 
τό περιθώριον τής συλλεκτικής δράσεως. 
Ό συλλέκτης μανθάνει άκόπως και γεωγραφίαν εις τήν προσ-
πάθειάν του νά διαπίστωση εις ποίον κράτος ανήκει έκαστον 
γραμματόσημον. Επίσης ίστορίαν, διότι συνηθέστατα τά γραμ
ματόσημα εικονίζουν ιστορικά γεγονότα ή διάσημα πρόσωπα 
ή υπενθυμίζουν ίστορικάς ημερομηνίας κ.λ.π. μέ μίαν πρωτότυ-
πον εύγλωττίαν. Μέ τήν άνάπτυξιν μάλιστα τοϋ παγκοσμίου 
ταχυδρομικού αεροπορικού δικτύου, ίδίςι μετά τόν Β' Παγκό-
σμιον Πόλεμον, τά γραμματόσημα άνέλαβον οριστικώς τήν διε-
ξαγωγήν ενός νέου έργου, τήν σπουδαιότητα τοΰ οποίου αν
τιλαμβάνονται όλονέν καί περισσότερον τά διάφορα κράτη, δη
λαδή τήν ένίσχυσιν τής εθνικής των προπαγάνδας. Έθνικαί 
διεκδικήσεις, ίστορικαί επέτειοι, βιομηχανικοί κατακτήσεις, 
αθλητικοί νίκαι κ.ά. τυγχάνουν ευρύτατης δημοσιότητος διά 
τών γραμματοσήμων έπί παγκοσμίου επιπέδου. 
Ό συλλέκτης γραμματοσήμων αποκτά καί νομισματικάς γνώ
σεις. Μαζί μέ τούς τραπεζίτας είναι ίσως ό μόνος ό όποιος 
γνωρίζει τάς νομισματικός μονάδας δλων τών χωρών τοΰ κόσμου 
καί τάς υποδιαιρέσεις των, άπό τάς έπί τών γραμματοσήμων 
σχετικάς ενδείξεις. 
Τέλος, διά τών ανταλλαγών γραμματοσήμων, τάς οποίας επι
διώκουν οί φιλοτελισταί διά τόν έμπλουτισμόν τών συλλογών 
των, δημιουργούνται σχέσεις συνεργασίας καί αμοιβαίας γνωρι
μίας μέ άλλους συλλέκτας είς τό έσωτερικόν ή τό έξωτερικόν. 
Ή τέρψις τής συλλογής γραμματοσήμων είναι συχνά συνδεδε
μένη καί μέ τήν εύχάριστον προσδοκίαν αποκτήσεως κέρδους, 
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ένώ δαπανών τις δι' άλλους σκοπούς, είναι άμφίβολον έάν άπο-
λαμβάνη τήν άξίαν τών χρημάτων του. Μέ τήν παγκόσμιον μά
λιστα αΰξησιν τοϋ φιλοτελικού εμπορίου καί ή απλουστέρα 
συλλογή γραμματοσήμων αποτελεί σήμερον «κουμπαραν» είς 
τόν όποιον ρίπτονται, ολίγον κατ' ολίγον, μικραί οίκονομίαι, 
τελείως ανεπαίσθητοι φαινομενικώς, αί όποΐαι ομως σύν τω χρό-
νω δημιουργούν μίαν άξιόλογον άποταμίευσιν. Συχνότατα μάλι
στα ή μεγάλη οικονομική αξία τήν οποίαν αποκτά μία συλλογή 
γραμματοσήμων, έφ' όσον βεβαίως συμπληροϋται, απαρτίζει έν 
σημαντικώτατον ούσιαστικόν κέρδος. Δέν είναι σπάνιοι αί πε
ριπτώσεις κατά τάς όποιας τά γραμματόσημα απέβησαν οί σω
τήρες τών έμπιστευθέντων είς αυτά τά περισσεύματα τών οικο
νομιών των. 
Είναι πράγματι άνυπολόγιστον τό πλήθος καί τό μέγεθος τών 
κατ' έτος διενεργουμένων έπί τών γραμματοσήμων, έν τή παγκο
σμία άγορα συναλλαγών. Πλήθος Εμπορικών Εταιρειών, ει
δικών πραγματογνωμόνων γραμματοσήμων καί αναρίθμητα πε
ριοδικά ασχολούνται αποκλειστικώς μέ τήν έξυπηρέτησιν τοϋ 
φιλοτελισμού τοϋ οποίου οί οπαδοί είς όλον τόν κόσμον υπο
λογίζονται είς 50 εκατομμύρια περίπου. 
«Οί συλλέκται είναι οί ευτυχέστεροι άνθρωποι είς τόν κό
σμον» είχεν εΐπει ό μέγας Γκαίτε. Θά ημπορούσαμε νά προσθέ-
σωμεν ότι, μεταξύ αυτών, οί πλέον ευτυχείς, είναι ασφαλώς, οί 
συλλέκται γραμματοσήμων. 

Μ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ 
Ειδικός Σύμβουλος ΕΛΤΑ 



ΚΛΑΣΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 

Δραχμών 2,50 Τεμάχια 1.000.000 
«Νέος ασχολούμενος μέ τήν συλλογήν γραμματοσήμων». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ύπό τοΰ ζωγράφου Π. Γράββαλου. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 χ 43,5 χιλιοστά, είς φύλλα τών 50τεμαχίων 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι «'Ασπιώτη - Έ λ κ α » Α.Ε. 

Αθήνα ι . 

ΤΙΜΗ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ : $ 1 = 29,85 δραχμαι. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τό έν λόγω γραμματόσημον θά τεθή είς κυκλοφορίαν 
τήν 15ην Νοεμβρίου 1972 καί θά πωλήται μέχρι καί τής 
14ης Σεπτεμβρίου 1973, έκτος έάν τούτο ήθελεν έξαντληθή 
ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά έκδοθοΰν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθοΰν είς τήν όνομαστικήν 
άξίαν τοΰ έπ' αυτών γραμματοσήμου, ήτοι άντί δραχ
μών 2,50. 

Οί έν τω έσωτερικώ ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 3ης Νοεμβρίου έ.έ. 

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 πάσαν σχετικήν πληροφορίαν δύ
νανται νά άπευθύνωνται είς τήν Ύπηρεσίαν Φιλο-
τελισμοΰ οδός Αιόλου 100, Αθήνα ι . 

Οί έν τω έσωτερικώ τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφείον τής Επικρατείας . 


