De perfins in Griekse postzegels
(Jan R. Blijleven; uit: Perfinpost nr. 77, mei 2006)
Postzegels met perfins zijn jarenlang gekwalificeerd als kapotte zegels en werden veelal weggegooid.
Inmiddels is gebleken dat deze postzegels een aantrekkelijk verzamelobject zijn geworden.
In dit artikel wil ik een aantal zaken beschrijven die mij opvielen tijdens de voorbereidingen van een
presentatie op de ledenvergadering van de postzegelvereniging Griekenland.
Als ondersteundende literatuur heb ik gebruik gemaakt van de Vlastoscatalogus 2006 - het boekje
Perfins van Griekenland en Kreta door Ir. Ruud Hammink en het internet.
Historische onderzoek
In Griekenland hebben een aantal mensen zich beziggehouden met onderzoek naar het gebruik van
perfins en door wie.
Uit het archief van de Griekse PTT heeft M.H. Constantinidis gevonden dat vanaf 1930 de Griekse
PTT perfins "officieel" toestond.
Uit gevonden perfins valt af te leiden dat zij gebruikt zijn vanaf 1906 tot ± 1948.
Overzichttabel met perfins en hun gebruikers
Perfin

Gebruiker

Periode gebruik

AT
B.C.
B.C.I.
EΘT
ΦE
FF
Γ.Π.E.Σ

Agrarische Bank van Griekenland - Aγροτιχη Tραπεζα Ελλαδος
Commercial Bank
Italiaans Griekse Handelsbank - Ιταλο Ελληνιχη Tραπεζα
Nationale Bank van Griekenland - Εθηυιχη Tραπεζα της Ελλαδος
Grieks Automobielbedrijf FORD - Ελληνιχη Εταιρεια Κινητηρων
????
Vereniging Bescherming Griekse Vijgen - Γραφειον Пροστασιας
Αηνιχων
Ionische Bank Limited - Ιονιανν Tραπεζα Λιμιτεδ
NV Naxos - Ανωνυμος Βιομηζανιχη Εταιρεια ΝΑΧΟΣ εν Συρος
National Cash Register ?????
Bank van Griekenland - Tραπεζα της Ελλαδος

1928 - ?
1928 - ?
1913 - 1930
1919 - 1930
1927 - 1941
1906 - 1908 ??
???

IBL
NAXOS
N.C.R.
T.E.

1911 - 1932
1931 - 1936
1901
1930 -1940

Zoals u ziet zijn er nogal wat vraagtekens in deze tabel. Het gaat hier met name om vroege perfins die
vermoedelijk door niet-Griekse bedrijven gebruikt zijn. Als u over informatie beschikt die tot aanvulling
van deze opgave leidt - graag.
Voorbeelden van perfins inclusief op brief of briefkaart
De oudste perfin in mijn bezit = FF - wie weet hier meer over????
Het betreft hier Vlastos 200 - 3 lepta
2e Olympische Spelen uitgifte 1906.
Het stempel is van Piraeus 15 april 1907

Het redelijk onbekende perfin I.B.L.
Volgens Ruud Hammink is deze perfin gebruikt door de Ionische Bank, verder heeft hij geen
gegevens. Ik heb uitsluitend perfins van de emissie Litho 1913-1927

Vlastos 228-245.
Bij onderzoek via het internet blijkt het hier te gaan om een Engelse Bank genaamd Ionian Bank
Limited. Opgericht 1839 in Londen en op 2 maart 1840 werd het hoofdkantoor geopend op Corfu.
In 1873 werd het hoofdkantoor overgeplaatst naar Athene. Vanaf 1910 werden ondermeer kantoren
geopend in geheel Griekenland - Egypte - Cyprus en Constantinopel. In 2000 is deze Ionische bank
gefuseerd met Alpha Credit Bank en handelt nu onder de naam Alpha Bank.

De bekende perfin T.E.
De perfin T.E. is gebruikt door de Bank van Griekenland - TPAΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Door deze bank zijn meerdere perforatiemachines gebruikt.
Het grote verschil is zichtbaar is grote en kleine gaten - zie voorbeelden.

Hieronder een afbeelding van een gecensureerde brief afkomstig van de Bank van Griekenland kantoor Jannina - 29 december 1937 naar Strakonice Tjechoslowakije.

De bekende perfin EΘT
De perfin EΘT is gebruikt door de Nationale Bank van Griekenland - EΘHYIXH TPAΠEZA THΣ
EΛΛAΔΟΣ. Door deze bank zijn tenminste twee perforatiemachines gebruikt. Het grote verschil is
zichtbaar is kapotte T - zie voorbeelden.

De minder bekende perfin ΦE
De perfin ΦE werd gebruikt door het Griekse automiobielbedrijf FORD - Eλληνιχη Εταιρερια
Κινητηρων. Dit bedrijf was gevestigd in Athene.
Twee voorbeelden van de perfin

De perfin NAXOS
Op het eiland Syros was gevestigd de fabriek voor Amaril - een scherpe steensoort die destijds
gebruikt werd voor schuurpapier - Société Anonyme Industrielle pour le fabrication du Véritable et Pur
Emeri de Naxos.

Paartje Vlastos 241 Litho uitgave.

Van de overige perfins heb ik geen exemplaren in mijn collectie. Ik houd mij aanbevolen voor positief
kritische opmerkingen en wellicht als u doubletten heeft kunnen wij ruilen.
Jan R. Blijleven

