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Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 500 πρωτότυπα ταχυδρομικά τεκ-
μήρια: φάκελοι αλληλογραφίας, επιστολές, βεβαιώσεις φορτωτικής, επιστολικά  
δελτάρια (καρποστάλ), γραμματόσημα, σφραγίδες, εφημερίδες, επιταγές, αποδεί-
ξεις συστημένων, βραχείες επιστολές, κηρασφαλίσεις (βουλοκέρια) και πλίκοι
(πλίκος: επιστολή διπλωμένη ως αυτοσχέδιος φάκελος).

Η ιστορία ξεδιπλώνεται σταδιακά από τις πρώ-
ιμες ταχυδρομήσεις του 15ου αιώνα, το άνοιγ-
μα των πρώτων ταχυδρομικών γραφείων στη
Θεσσαλονίκη (αυστριακού & ελληνικού) τη δε-
καετία 1830, τη χρήση γραμματοσήμων από τη
δεκαετία 1860, την ίδρυση της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU) το 1875 και την
ενοποίηση των ταχυδρομικών τελών, τη λει-
τουργία δέκα διαφορετικών εθνικών ταχυ-
δρομείων στη Θεσσαλονίκη (αυστριακού, ελλη-
νικού, γαλλικού, αιγυπτιακού, οθωμανικού, ρω-
σικού, βρετανικού, ιταλικού, σερβικού, βουλγα-
ρικού) και το κλείσιμο των τελευταίων που
απέμεναν το 1914 από την Ελληνική Διοίκηση,
μέχρι τις ειδικές περιπτώσεις των ακτοπλο-
ϊκών ταχυδρομείων, της Προσωρινής Κυβέρ-
νησης, της Στρατιάς της Ανατολής, αλλά και τις
αεροπορικές αποστολές του μεσοπολέμου.

Πλίκος (διπλωμένη επιστολή) 
του 1482 από τη Θεσσαλονίκη 

στη Βενετία.

Πλίκος που στάλθηκε στις 14 Μαΐου 1773 από τη Θεσσαλονίκη στη Μασσαλία.
Απολυμάνθηκε με ξίδι.

Αιγυπτιακό Interpostal (ένσημο ταχυδρομικής χρήσης)

Γραμματόσημα της εποχής 1860-1870,
 με σφραγίδες Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Γιώργος Θωμαρέης
Γιάννης Επαμεινώνδας

Η έκθεση καλύπτει περίοδο πλέον των τεσσάρων αιώνων ταχυδρομικής ιστο-
ρίας της Θεσσαλονίκης, από την πρώτη γνωστή επιστολή που στάλθηκε από τη
Θεσσαλονίκη προς τη Βενετία το 1482 μέχρι μια επιστολή του Δεκέμβρη του
1944 με σφραγίδα «λογοκρισία ΕΛΑΣ». Ανάμεσα σε άλλα, επιστολές του 18ου
αιώνα απολυμασμένες με ξίδι για την πρόληψη  επιδημιών, αποστολές από και
προς σπάνιους προορισμούς –όπως η Ουρουγουάη, το Γκουαντάναμο, η Οζάκα, η
Νέα Ζηλανδία και οι τρεις Γουιάνες της Νότιας Αμερικής–, επιστολές που
περιπλανήθηκαν για μήνες ή και χρόνια μέχρι να παραδοθούν στον παραλήπτη ή
να επιστραφούν ως ανεπίδοτες στον αποστολέα.

Τα τεκμήρια προέρχονται από τη μοναδική στο
είδος της συλλογή του Γιώργου Θωμαρέη, και
εμπλουτίστηκαν με υλικό που παραχώρησαν οι:
Αθανάσιος Πάσχος, Αλέξης Παπαδόπουλος και
Κώστας Σταμάτης. Η ταχυδρομική ιστορία εμ-
πλουτίζεται και παραλληλίζεται με τη γενικό-
τερη ιστορική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και
τα διεθνή γεγονότα που επηρέασαν τις τύχες
της πόλης.


