Nieuwe vondsten van Griekse perfins
(door Jan R. Blijleven; uit: Perfinpost nr. 103, december 2012)
Het zoeken naar Griekse postzegels met een perfin is geen eenvoudige opgave. Gelukkig is er
internet, want bij veilingen tref je maar zelden iets bruikbaars aan.
Vorig jaar is in Griekenland overleden de verzamelaar Takis Karatzas; hij heeft veel zaken uitgezocht
en gepubliceerd in Philotelia 2006 nummers 637 tot en met 640. Wat er met zijn verzameling gebeurd
is blijft voorlopig een vraagteken.
Met enig geluk heb ik de volgende aanwinsten kunnen bemachtigen - voorbeelden van betreffende
perfin zijn bijgevoegd.
Van de perfin FF van de gebroeders Fragoulis uit Piraeus zijn voornamelijk de tweede Olympiadezegels bekend.

Afb.1
Ik heb inmiddels ook twee waarden uit de Vliegende Hermes uitgaven van 1901 in mijn collectie
opgenomen. Het zijn de een lepton en vijf lepta zegel. Zie afb. 1
Algemeen wordt aangenomen dat de gebroeders Fragoulis de eerste gebruikers waren van een
perfinmachine in Griekenland.
Door een recente vondst van een BA perfin van de Bank of Athens op Kreta uitgave 10 lepta eerste
emissie van de Kretenzer staat lijkt het niet uitgesloten dat deze Bank de eerste gebruiker was.
Helaas is de postzegel niet in perfecte staat en is het stempel niet voldoende leesbaar om de datum
te achterhalen. Zie afb.2

Afb.2
Veel postzegels met de perfin EΘT van de Nationale Bank van Griekenland komen uit de
lithografische uitgave van 1913.
Nu blijken er ook geperforeerde postzegels uit de engraved uitgave van 1911 te zijn. Ik vond vier
stuks, waaronder een twee lepta uitgave; helaas is op geen van de zegels de datum leesbaar. Zie
afb.3

Afb.3
Op brief zijn de Griekse perfins redelijk schaars, kwaliteit is veelal matig. Gelukkig vond een
medeverzamelaar een fraaie enveloppe met een enkelfrankering van 50 lepta lithografische uitgave
1913 verzonden uit Athene naar Mainz in Duitsland. Zie afb.4
Opvallend is dat in het poststempel het datumblok op zijn kop staat ten opzichte van de randtekst
Athene Kentrikon.

Afb. 4

Bij de perfin TE van de Griekse bank zijn een paar opvallende vondsten gedaan. Een, weliswaar wat
beschadigd, paartje van de Balkan Entente uitgave uit 1938 en een zeer late perfin in de uitgave van
Koning George II overlijden overdruk met nieuwe waarde van 15 april 1947. Zie afb. 5

Afb. 5

Ook een enveloppe uit 1929 met een zogenaamde rode machinefrankering met een vrijwillige
charitytoeslagzegel van 1 drachme Queens Viastos C 76 - enveloppe slechts gedeeltelijk getoond.
Zie afb. 6

Afb.6
Ik blijf op zoek en houd mij aanbevolen voor informatie en aanbiedingen van Griekse perfins - mail
naar info@pv-griekenland.nl - bij voorkeur met scan van voor en achterzijde van de zegels - brief postkaart of fiscaal stuk.
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