
Τ
α Ελληνικά Ταχυ-

δρομεία είχαν

αποφασίσει να εκ-

δώσουν με πρώτη

ημέρα κυκλοφορίας την

21.6.1971 σειρά τεσσάρων

αναμνηστικών γραμματο-

σήμων για τον εορτασμό

των 150 ετών από την Επα-

νάσταση του 1821 με

τίτλο: «Η Παιδεία και ο

Αγών» (ΦΕΚ 713/ΔΑΕ και

ΕΠΕ/17.5.1971). Ένα από

αυτά τα γραμματόσημα

θα απεικόνιζε το κτίριο της

Μεγάλης του Γένους Σχο-

λής1 και εδώ παρουσιάζον-

ται από τη φιλοτελική συλ-

λογή του υπογράφοντος

τα μέχρι σήμερα γνωστά

τεκμήρια. Το εν λόγω

γραμματόσημο ονομαστι-

κής αξίας 2 δρχ. σε σχέδιο

του ζωγράφου Παναγιώτη

Γράββαλου (1933-2014), ο

οποίος ήταν μόνιμος συ-

νεργάτης των ΕΛΤΑ ήδη από το 1966, τυπώ-

θηκε από τις Γραφικές Τέχνες ΑΣΠΙΩΤΗ-

ΕΛΚΑ Α.Ε. σε 3.000.000 αντίτυπα διαστάσεων

31x43.5 χιλ. (εικ. 1). Δεδομένου ότι το γραμ-

ματόσημο όχι μόνο συμπεριελήφθη στον επί-

σημο προγραμματισμό των ΕΛΤΑ, αλλά τυ-

πώθηκε κιόλας, έχει αριθμηθεί σε εμπορικούς

καταλόγους των ελληνικών γραμματοσήμων

(π.χ., Βλαστός 1141Α, Hellas 1194A).

Στο εσωτερικό του αρχικού πληροφορια-

κού εντύπου, το οποίο κυκλοφόρησε πριν

από τη σειρά η Υπηρεσία Φιλοτελισμού των

ΕΛΤΑ με στοιχεία για όλα τα προγραμματι-

σμένα γραμματόσημά της,2 η παράσταση

του συγκεκριμένου γραμματοσήμου περι-

γραφόταν ως εξής: «Το εν Κωνσταντινουπό-

λει κτίριον εις το οποίον εστεγάσθη μετά το

1882 η “Μεγάλη του Γένους Σχολή”. Το αρ-

χαιότατον τούτο εκπαιδευτήριον ιδρύθη αρ-

χικώς περί το 1454 και υπήρξε το μεγαλύτε-

ρον πνευματικόν κέντρον του Γένους» (εικ. 2).

Επίσης, στο εσωτερικό του αρχικού πλη-

ροφοριακού εντύπου εικονίζονταν τα προ-

γραμματισμένα τέσσερα

γραμματόσημα της σειράς

και αναγραφόταν ότι για

τους ονομαστικής αξίας 20

δρχ. Φακέλους Πρώτης

Ημέρας Κυκλοφορίας, οι

προεγγραφές έπρεπε να

γίνονταν μέχρι 15.6.1971

(εικ. 3).

Στην πίσω όψη του

ίδιου εντύπου περιλαμβα-

νόταν εκτενές κείμενο του

καθηγητή της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης

Απόστολου Βακαλόπου-

λου (1909-2000) σχετικά

με τη θεματική της εν

λόγω σειράς γραμματοσή-

μων, όπου, σε μία παρά-

γραφο για την εκπαίδευση

στην Κωνσταντινούπολη,

ειδικά για τη Μεγάλη του

Γένους Σχολή αναγράφον-

ταν τα εξής: «Ένα ορό-

σημο αξιόλογο στην ιστο-

ρία της παιδείας επί τουρκοκρατίας αποτελεί

η ίδρυση της πατριαρχικής Ακαδημίας ή Με-

γάλης του Γένους Σχολής, από τον πρώτο πα-

τριάρχη μετά την Άλωση, τον Γεννάδιο, στα

1454. Η Σχολή αυτή, που είναι το αρχαιότερο

ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εξακολουθεί

να υφίσταται ως σήμερα και αντιστοιχεί προς

ένα σημερινό ελληνικό Γυμνάσιο».

Η αναγγελία της έκδοσης αυτού του

γραμματοσήμου προκάλεσε δυσφορία στην

τουρκική πλευρά, η οποία προέβη σε διά-

βημα, υποστηρίζοντας ότι το γραμματόσημο

προβάλλει εδαφικές διεκδικήσεις.3 Ακολού-

θως, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ υπό

την προεδρία του Λεωνίδα Αλεξανδρόπου-

λου χωρίς αιτιολόγηση αποφάσισε στις

14.6.1971, μια εβδομάδα πριν από την έκ-

δοση της σειράς των γραμματοσήμων, να

μην τεθεί σε κυκλοφορία το επίμαχο γραμ-

ματόσημο, όπως προκύπτει από το πρακτικό

της 1.7.1971, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

1271/ΔΑΕ & ΕΠΕ/12.7.1971 με θέμα «Περί

αποφάσεως εκδόσεως Γραμματοσήμων»:

«Ομοίως το ίδιον Διοικητικόν Συμβούλιον απε-

φάσισε, κατά την συνεδρίασιν αυτού υπ’ αριθ.

45 της 14.6.1971, όπως το φέρον ως παρά-

στασιν την εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην

του Γένους Σχολήν γραμματόσημον, κλάσεως

δραχ. 2, της εκδόσεως υπό τον τίτλον “Η Παι-

δεία και ο Αγών” μη τεθή εις κυκλοφορίαν,

τροποποιουμένης ως προς το σημείον τούτο

της σχετικής αποφάσεώς του, δημοσιευθεί-

σης εις το υπ’ αριθ. 713/17.5.1971 Δελτίον

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρι-

σμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερ-

νήσεως».4 Προφανώς, σε συνέχεια της ίδιας

απόφασης αποσύρθηκε το αρχικό πληροφο-

ριακό έντυπο των ΕΛΤΑ και τυπώθηκε άλλο,

αναφερόμενο μόνο στις τρεις κλάσεις γραμ-

ματοσήμων, που τελικά κυκλοφόρησαν στις

21.6.1971. Είναι, όμως, αξιοσημείωτο ότι στο

δεύτερο πληροφοριακό έντυπο από το κεί-

μενο του Βακαλόπουλου δεν αφαιρέθηκε η

αναφορά στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.

Όπως περαιτέρω μνημονεύει ο Ι. Χαλβα-

τζιδόπουλος (βλ. σημ. 3), «Για τα γραμματό-

σημα των 2 δραχμών δόθηκε εντολή να

καούν. Είναι όμως σίγουρο, ότι δεν κάηκαν

όλα. Ένα μήνα μετά το κάψιμο και ενώ το θέμα

είχε αρχίσει να ξεχνιέται, έφτασε στα αρμό-

διο γραφείο των ΕΛΤΑ ένας φάκελος από το

Γενικό Χημείο του Κράτους που περιείχε τη

γνωμάτευση για το εάν ο ανάδοχος της εκτύ-

πωσης είχε τηρήσει τους όρους επακριβώς,

και μαζί με τη γνωμάτευση και τα δύο αντί-

τυπα που είχαν υποβληθεί προς εξέταση. Οι

δύο υπάλληλοι, βλέποντας τα δύο γραμματό-

σημα, και αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ,

σκέφτηκαν το θέμα πιο ψύχραιμα. Τελικά, πή-

ραν ο καθένας από ένα. Γνωρίζοντας τη συγ-

κεκριμένη ιστορία από πρώτο χέρι, για πολλά

χρόνια πίστευα ότι αυτά τα δύο αντίτυπα ήταν

τα μόνα που είχαν διασωθεί. Έμαθα όμως αρ-

γότερα ότι σε γνωστό έμπορο της Βόρειας

Ελλάδας προσφέρθηκαν άλλα πέντε αντί-

τυπα, έτσι ώστε να θεωρείται σίγουρη η

ύπαρξη επτά τουλάχιστον γραμματοσήμων».

Η πληροφορία για την ύπαρξη τουλάχιστον

επτά αντιτύπων του γραμματοσήμου ανα-

γράφεται και στον κατάλογο γραμματοσή-

μων Hellas.5 Είναι, επίσης, σίγουρο ότι έχει

διασωθεί τουλάχιστον ένα αντίτυπο του αρ-

χικού πληροφοριακού εντύπου των ΕΛΤΑ.  

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκαν συγ-

κεντρωτικά για πρώτη φορά όλα τα μέχρι σή-

μερα γνωστά στοιχεία για το ακυκλοφόρητο

γραμματόσημο του 1971 με την παράσταση

της Μεγάλης του Γένους Σχολής και για το

αποσυρθέν αρχικό πληροφοριακό έντυπο

των ΕΛΤΑ, ο συνδυασμός των διασωθέντων

αντιτύπων των οποίων συνιστά μία σημαντική

φιλοτελική σπανιότητα. Στα ζητούμενα της

έρευνας, βέβαια, παραμένει ακόμη η ανεύ-

ρεση περισσότερων λεπτομερειών κυρίως

σχετικά με το ίδιο το διάβημα της τουρκικής

πλευράς, προκειμένου να φωτισθεί πληρέ-

στερα και το συγκεκριμένο γεγονός της φι-

λοτελικής ιστορίας μας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
σε ακυκλοφορητο ελληνικό γραμματόσημο (1971)
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Εικ 1. Το γραμματόσημο
με την παράσταση 
της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής.

Εικ. 3. Σελίδες του 
αρχικού 

πληροφοριακού 
εντύπου των ΕΛΤΑ 

με εικόνες 
των τεσσάρων 

προγραμματισμένων
γραμματοσήμων.

Εικ. 2. Σελίδα του αρχικού πληρο-
φοριακού εντύπου των ΕΛΤΑ με πε-
ριγραφές των τεσσάρων προγραμ-
ματισμένων γραμματοσήμων.
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