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ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 

ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΑΣ 

ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

Είναι απαραίτητο όταν στέλνουμε γράμματα, επιταγές, 
δέματα, έντυπα κ.λ.π., στην διεύθυνση του αποστολέα να 
γράφουμε και τον ταχυδρομικό κώδικα. Είναι βέβαιο 
πως, όταν μας απαντήσουν, θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη 
διεύθυνση, που είναι και η σωστή. 

ΠΩΣ OA ΜΑΟΕΤΕ 
ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ 

Για να μάθετε τον Ταχυδρομικό Κώδικα ενός συγγενή, 
φίλου ή άλλου τρίτου προσώπου απευθυνθείτε στο πλη
σιέστερο Ταχυδρομείο. Εκεί υπάρχει ο Ταχυδρομικός 
Κατάλογος, που περιλαμβάνει όλες τις διευθύνσεις της 
χώρας. Μπορείτε ακόμα τα τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα, 
3244400 και 3245400. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
μονίμων νέων συνδρομητών Γραμματοσήμων γίνονται συ
νεχώς σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία. 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 
ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ! 

Φωκιανού 2 —Στάδιο 

ΕΛΛΗ ΝI ΚΑ T A X ΥΔΡΟΜ Ε ΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΟΛΟΥ 100 
101 88 ΑΘΗΝΑ 

• 
POSTES HELLENIQUES 

SERVICE PHILATELIQUE 
100, RUE EOLOU 

GR-101 88 ATHENES 
GRECE 

• 

HELLENIC POSTOFFICE 
PHILATELIC SERVICE 

100 AIOLOU STREET 
GR-101 88 ATHENS 

GREECE 
• 

GRIECHISCHE POST 
PHI LATELISTISCHER DIENST 

AOLOU-STRASSE 100 
GR-101 88 ATHEN 
GRIECHENLAND 

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Η ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΕΓΙΕ (FEUILLETS) 

"ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ" 

SERIE COMMEMORATIVE DE TIMBRES 
ΕΤ DE FEUILLETS 

"LES MARBRES DU P A R T H E N O N " 

COMMEMORATIVE STAMP SET 
AND COMMEMORATIVE (SHEETS) FEUILLETS 

" T H E PARTHENON M A R B L E S " 

GEDENKMARKENSERIE UND FEUILLETS 
" D I E MARMORRELIEVS VON P A R T H E N O N " 



Γ π 



Δρ. 14 τεμάχια 1.300.000 
"Το άλογο από το τέθριππο της Σελήνης" 
(Ανατολικό αέτωμα) 

Δρ. 15 τεμάχια 5.000.000 
"Διόνυσος" 
(Ανατολικό αέτωμα) 

Δρ. 20 τεμάχια 8.000.000 
"Οι τρεις θεές: Εστία, Διώνη, Αφροδίτη" 
(Ανατολικό αέτωμα) 

Δρ. 27 τεμάχια 5.000.000 
" I λισσός" 
(Δυτικό αέτωμα) 

Δρ. 32 τεμάχια 700.000 
"Λαπ'ιθης και Κένταυρος" 
(Από τη Νότια μετώπη) 

ΦΕΓΙΕ 
Δρ. 95 τεμάχια 400.000 

Κλάσεις Δρχ. 15, 21 Ιππείς 
(Δυτική Ζωφόρος) 
Κλάσεις Δρχ. 27, 32 Ήρωες 
(Ανατολική Ζωφόρος) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕΓΙΕ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ 

: 26X36,5 χιλιοστών σε φύλλα των 
50 τεμαχίων. 

: 81 Χ105 χιλιοστά 
: Β. Κωνσταντινέα 
: Πολυχρωμία (OFFSET) 
: Γραφικαί Τέχναι 
"ΑΛ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΕ" ΑΟΗΝΑ 
: Θα κυκλοφορήσουν στις 15 Μαρ

τίου 1984 και θα διατίθενται από τα Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
και 14 Μαρτίου 1985, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ: Θα εκδοθούν και θα έχουν για παράσταση 
την ανατολική όψη του Παρθενώνα, (λεπτομέρεια από αναπαρά
σταση). Θα διατίθενται προς 120 δραχμές ο καθένας. 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΕΓΙΕ: Οα 
εκδοθούν και θα έχουν για παράσταση μέρος του Οριγγού του 
Παρθενώνα. Οα διατίθενται προς 107 δραχμές ο καθένας. 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΠΗΚ: Με προεγγραφές στα κατά τόπους Γραφεία. 
Θα διατίθενται επίσης από το Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο 
(Απελλού 1 Αθήνα) επί 15 μέρες από τη μέρα της κυκλοφορίας, 
εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα.-

Τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν ένα πολύτιμο κομμάτι της πο
λιτιστικής συνέχειας του ελληνικού λαού. 
Στις αρχές του περασμένου αιώνα και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν κάτω 
από την κατοχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο λόρδος Έλγιν , πρέ-
σβυς της Αγγλίας στην Υψηλή Πύλη, με άδεια του Σουλτάνου απογύ
μνωσε τον Παρθενώνα από τον γλυπτό του διάκοσμο. Οι σχετικές "ερ
γασίες" άρχισαν το 1801. 
Υστερα από περιπέτειες, τα γλυπτά του Παρθενώνα και μαζί με αυτά 
μία Καρυάτις του Ερεχθείου και διάφορα αρχιτεκτονικά κομμάτια από 

τα Προπύλαια και τους ναούς της Ακρόπολης των Αθηνών, πουλήθη
καν το 1816 από τον Έλγιν στην αγγλική Κυβέρνηση. 
Η αρπαγή των μαρμάρων δεν ξεχάστηκε με τα χρόνια. Ξένοι και Έλλη
νες διανοούμενοι δεν έπαψαν να ασχολούνται με το θέμα και να ζητούν 
με διαβήματα και δημοσιεύματα την επιστροφή τους. 
Τον Αύγουστο του 1982 στην Διεθνή Διάσκεψη της UNESCO στο Με
ξικό, η Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών κ. Μερκούρη πρόβαλε επί
σημα το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης να επανέλθουν τα γλυπτά 
στην χώρα προέλευσης τους,πρόταση που υπερψηφίστηκε από τα κρά-
τη-μέλη της Διάσκεψης. 
Παράλληλα ιδρύθηκε στην Αγγλία Βρετανική Επιτροπή για την επι
στροφή των μαρμάρων της Ακρόπολης με σκοπό την ενημέρωση της 
βρετανικής Κοινής Γνώμης και την προβολή των ελληνικών θέσεων. 
Το ελληνικό αίτημα προβάλλεται σε Διεθνείς Συσκέψεις και Συνέδρια, 
ενώ τον Οκτώβριο του 1983 γίνεται επίσημο ελληνικό διάβημα προς 
την αγγλική Κυβέρνηση. 
Τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν δομικό και λειτουργικό μέρος 
ενός μοναδικού συνόλου. Η Ελλάδα πιστεύει στη δυνατότητα επιστρο
φής τους. Πρόκειται για ένα αίτημα νόμιμο, λογικό και καταξιωμένο 
ήδη στη διεθνή Κοινή Γνώμη. Η αφαίρεση των μαρμάρων έγινε χωρίς 
την συναίνεση του αποκλειστικού δικαιούχου, του λαού μας, στην διάρ
κεια ξένης κατοχής, λίγα χρόνια πριν υψωθεί στον βράχο της αθηναϊ
κής Ακρόπολης η σημαία του ελεύθερου ελληνικού Έθνους.-

Drs 14 ex. 1.300.000 
"Le cheval du quadrige de Selene" 
(fronton Est) 

Drs 15 ex. 5.000.000 
"Dionysos" 
(fronton Est) 

Drs 20 ex. 8.000.000 
"Les trois deesses: Hestia, Dione, Aphrodite" 
(fronton Est) 

Drs 27 ex. 5.000.000 
"llissos" 
(fronton Ouest) 

Drs 32 ex. 700.000 
"Lapithe et Centaure" 
(metope du cote Sud) 

FEUILLET 
Drs 95 ex. 400.000 

Valeurs Drs 15, 21 Chevaux 
(Frise Ouest) 
Valeurs Drs 27, 32 Heros 
(Frise Est) 

DIMENSIONS 
DES TIMBRES : 26X36,5 mm en feuilles de 50. 
DIMENSIONS 
DES FEUILLETS : 81X105 mm 
ADAPTATION : V. Constantinea 
PROCEDE D'IMPRESSION : Multicolore (offset) 
IMPRESSION : Arts Graphiques 

"ALEXANDROS MATSOUKIS" S.A. 
ATHENES 



CI RCULATION-VENTE : Les timbres seront mis en circulation 
le 15 mars 1984 et vendus dans les bureaux de poste jusqu'au 14 
mars 1985, sauf s'ils sont epuises avant. 

ENVELOPPES "PREMIER JOUR" DES TIMBRES: Elles repre-
senteront la face Est du Parthenon (detail de la reconstirution) et 
seront vendues 120 drs piece. 

ENVELOPPES "PREMIER JOUR" DES FEUILLETS: Elles repre-
senteront une partie de I'entablement du Parthenon et seront 
vendues 107 drs piece. 

VENTE DES ENVELOPPES "PREMIER JOUR": Par souscription 
dans les bureaux de poste. Elles seront egalement vendues dans le 
Bureau Philatelique Central (1 , rue Apellou) pendant quinze jours 
a compter de leur mise en circulation, sauf si elles sont epuisees 
avant. • 
Les marbres du Parthenon constituent une etape tres importante de la 
culture grecque. 
Au debut du siecle dernier.alors que la Grecesetrouvait sous I'occupation 
ottomane, Lord Elgin, ambassadeur d'Angleterre aupres de la Sublime 
Porte, depouilla le Parthenon de son decor scuplte, avec I'autorisation du 
Sultan. Les " t ravaux" commencerent en 1801. 
Apres bien des _peripeties, les sculptures du Parthenon, ainsi qu'une 
Caryatide de Γ Erechtheion et divers fragments architectoniques des 
Propylees et des temples de I'Acropole d'Athenes furent vendus, en 
1816, par Elgin au gouvernement anglais. 
Au f i l des ans on n'a pas oublie cet enlevement des marbres. Des intel-
lectuels etrangers et grecs n'ont cesse de s'en occuper et de sollicker leur 
retour par des demarches et des articles. 
En aout 1982, lors de la Conference Internationale de I'LINESCOa 
Mexico, le Ministre de la Culture et des Sciences, Mme Mercouri, a 
demande officiellement, au nom du gouvernement grec,que les sculptures 
reviennent dans leur pays d'origine, proposition qui a ete largement votee 
par les etats-membres de la Conference. 
En meme temps, en Angleterre, une Commission britannique pour le 
retour des marbres de I'Acropole etait constitute, dans le but d ' informer 
I'opinion publique britannique et de soutenir les positions grecques. 
La requete grecque est presentee lors des Reunions Internationales et des 
Congres, et en octobre 1983, une demarche officielle grecque a ete tentee 
aupres du gouvernement anglais. 
Structure!lement et fonctionnellement, les marbres du Parthenon font 
partie d'un ensemble unique. La Grece croit a la possibilite de leur 
rapatriement. II s'agit d'une requite legale, logique et deja admise par 
I 'opinion publique Internationale. L'enlevement des marbres s'est fait 
sans I'assentiment de I'ayant-droit exclusif, le peuple grec alors sous 
occupation etrangere, quelques annees avant que le drapeau de la Nation 
grecque liberee ne se dresse sur le rocher de Γ Acropole d ' Athenes. 

Drs 14 1,300,000 pieces 
" A Horse from the Chariot of Seline" 
(East Pediment) 

Drs 15 5,000,000 pieces 
"Dionysus" 
(East Pediment) 

Drs 20 8,000,000 pieces 
"The Three Godesses: Hestia, Dione, Aphrodite" 
(East Pediment) 



Drs 27 5,000,000 pieces 
"Missus" 
(West Pediment) 

Drs 32 700,000 pieces 
"A Lapith and a Centaur" 
(From the South Metope) 

FEUILLETS 
Drs 95 400,000 pieces 

Dr. 15, 21 Horsemen 
(West Frieze) 
Dr. 27,32 Heroes 
(East Frieze) 

26X36.5 mm in sheets of 50. STAMP SIZE-FORMAT 

FEUILLETS SIZE 

ADAPTATION 

PRINTING METHOD 

PRINTED BY 

81X105 mm 
B. Constantinea 
Multicoloured Offset 
Graphic Arts 

"ALEXANDROS MATSOUKIS" S.A. 
ATHENS 

CIRCULATION -SALES : Thestampsandfeuillet will beissued 
on 15th March, 1984 and will be available at Hellenic post 
offices until 14th March, 1985, unless previously sold out. 
STAMP SET FIRST DAY COVERS: The stamp set FDC's will be 
issued bearing a representation of the Parthenon viewed from the 
east, (detail from a restoration). They will be sold at a charge of 
120 drachmae each. 

FEUILLETS FDC's: These will be issued bearing a representation 
of part of the entablature of the Parthenon. They will be sold at a 
charge of 107 drachmae each. 
SALES OF FDC'S: By prior subscription through Hellenic post 
offices. FDC's will also be available at the Central Philatelic Sales 
Office (1 Apellou St.) for a period of 15 days from the date of 
circulation, unless previously sold out. • 
The Parthenon marbles constitute a priceless part of the cultural conti
nuity of the Greek people. 
At the start of the previous century, and at a time when Greece was 
under occupation by the Ottoman empire, Lord Elgin, English ambas
sador to the Ottoman court, by permission of the sultan, denuded the 
Parthenon of its sculptures. The relative "works" began in 1801. 
After many mishaps, the sculptures from the Parthenon, along with one 
of the Caryatids from the Erechtheum and various other architectural 
members from the Propylaea and the temples of the Acropolis in Athens, 
were sold in 1816 by Elgin to the English government. 
The plunder of these marbles has not been forgotten with time. Neither 
Greek nor non-Greek intellectuals have ceased to raise the issue nor to 
seek the return of the sculptures. 
In August, 1982 at the UNESCO International Conference in Mexico, 
Mrs. Mercouri, the Greek Minister of Culture and Sciences, officially 
presented the Greek government's petition for the return of these 
sculptures to their land of origin. The petition was given a vote of support 
by the member-nations of the conference. 
Parallel to this, there was founded in England a British Committee for 
the Restitution of the Parthenon Marbles. Its main goal is the forming of 
British public opinion and the dissemination of the Greek position on 
the matter. 

The Greek demand is being advanced at various international conferences 
and conventions, while in October, 1983 an official Greek measure was 
presented to the English government. 
The Parthenon marbles are an integral, utilitarian part of a unique whole, 
Greece believes in the possibility of their return. This demand is legal, 
reasonable and feasible in international public opinion. The removal of 
these marbles took place without the agreement of their sole rightful 
owners, the Greek people, during an era of foreign occupation, just a 
few years before the raising of the liberated Greek nation's flag on the 
sacred rock of the Acropolis of Athens. 

Dr 14 1.300.000 
Das Pferd aus dem Viergespann der Selene 
(ostliches Giebelfeld) 

15 5.000.000 
Dionysus 
(ostliches Giebelfeld) 

20 8.000.000 
Die drei Gottinnen: Vesta, Dione, Venus 
(ostliches Geibelfeld) 

27 5.000.000 
I lissos 
(westliches Giebelfeld) 

32 700.000 
Lapithes und Kentaure 
(von der sudlichen Fassade) 

FEUILLETS 
Dr. 95 400.000 

Werte: Dr. 15, 21 Reiter 
(westliches Fries) 
Werte: Dr. 27,32 Heroen 
(ostliches Fries) 

FORMAT 
DER BRIEFMARKEN 

Dr. 

Dr. 

Dr 

Dr. 

FORMAT DES FEUILLETS 

ANPASSUNG 

DRUCKMETHODE 

DRUCK 

UMLAUF-VERKAUF 

: 26X36,5 mm in Bogen zu je 50 
Stuck. 

81 X105 mm 

V. Konstantinea 

Offset 
Graphische Kiinste 
ALEXANDROS MATSOUKIS" S.A. 
ΑΤΗ Ε Ν 
Die Serie kommt am 15.3.1984 in 

Umlauf und ist bis 14.3.85 bei den griechischen Postamtern erhalt-
lich, wenn nicht friiher vergriffen. 

ERSTTAGSUMSCHLAGE DER BRIEFMARKENSERIE: Miteiner 
Abbildung der Ostseite des Parthenon, (Ausschnitt aus einer Re-
Produktion), werden zu je 120 Dr. pro Stuck verkauft. 
ERSTTAGSUMSCHLAGE DES FEUILLETS: Mit einem Teil des 
Frieses des Parthenon als Abbildung werden zu je 107 Dr. verkauft. 
ERWERB VON ERSTTAGSUMSCHLAGEN: Nach Voranmeldung 
bei den lokalen Postamtern. In der ersten 15 Umlaufstagen auch 
beim Zentralen Philatelistischen Dienst (Apellou-Str. 1) erhaltlich, 
wenn nicht friiher vergriffen. 

Der Marmor vom Parthenon stellt einen wertovollen Teil der fortlaufen-
denKultur des griechischen Volkes dar. 
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, als Griechenland noch unter der 
Herrschaft des Othomanischen Reiches stand, entfernte Lord Elgin, 
englischer Botschafter an der Hohen Pforte, mit Erlaubnis des Sultans 
den Relievschmuck vom Parthenon. Die entsprechenden "Arbe i ten" 
begannen 1801. 
Nach verschiedenen Abenteuern wurden 1816 die Relievsvom Parthenon 
zusammen mit einer Karyatide vom Erechteon und verschiedenen archi-
tektonischen Teilen von den Propylaen und den Tempeln der Akropolis 
von Athen von Lord Elgin an die englische Regierung verkauft. 
Die Entfuhrung der Marmorteile wurde auch mit der Zeit nicht ver-
gessen. Auslandische und griechische Gelehrte haben nie aufgehort, sich 
mit diesem Thema zu beschaftigen, und mit verschiedenen Schritten und 
Veroffentlichungen die Ruckgabe zu fordern. 
Auf der internationalen Konferenz der UNESCO in Mexiko, im August 
1982 stellte der Minister fur Kultur und Wissenschaften, Frau Melina 
Merkouri offentlich den Antrag der griechischen Regierung, auf die 
Ruckstellung der Relievs an das Herkunftsland, welcher Antrag auch 
von der Mehrheit der an der Konferenz teilnehmenden Staaten ange-
nommen wurde. 
Gleichzeitig wurde in England mit dem Ziel der Information der brit i-
schen offentlichen Meinung und der Bekanntmachung der griechischen 
Stellungeine Britische Kommission zur Ruckgabe der Marmorfragmente 
der Akropolis gegrundet. 
Der griechische Antrag wird auf Internationalen Konferenzen und Sitz-
urtgen vorgetragen, und im Oktober 1983 geschieht der offizielle grie
chische Schritt an die Englische Regierung. 
Die Marmorteile des Parthenon sind ein baulicher und funktionarer Teil 
eines einzigartigen Ganzen. Griechenland glaubt an die Moglichkeit ihrer 
Ruckstellung. Es handelt sich un einen gesetzmassigen, logischen und 
von der internationalen Allgemeinen Meinung bereits angenommenen 
Antrag. Die Wegnahme der Fragmente geschah ohne die Zustimmung 
des ausschliesslich berechtigten, des griechischen Volkes, zur Zeit einer 
Fremdherrschaft, wenige Jahre, bevor die Fahne der freien griechischen 
Nation auf dem Felsen der Athener Akropolis gehisst wurde. 


