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ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Δραχμαί 7 — Τεμάχια 3.200.000. «Στάμνα Φλωρίνης» 
2. Δραχμαί 8,50 — Τεμάχια 4.000.000. «Πινάκιον μέ πτηνά» 
3. Δραχμαί 11 — Τεμάχια 800.000. «Κανάτα Αΐγίνης» 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η : Ύ π ό τών καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 24 χ 40 χιλιοστά τής οδοντωτής περιμέτρου 
τών γραμματοσήμων τών κλάσεων δραχμών 7 καί 11 καί 
25 χ 29,5 χιλιοστά τοΰ γραμματοσήμου τής κλάσεως 
δραχμών 8,50. 
Διά λόγους αισθητικής τών γραμματοσήμων, ή αξία έκα
στου αναγράφεται διά μόνον τοΰ άριθμοΰ άνευ τής ενδεί
ξεως «ΔΡ». 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι « 'Ασπιώτη-Έλκα» Α.Ε. 
Αθήνα ι . 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Τά γραμματόσημα θά τεθοΰν εις κυκλοφορίαν τήν 10ην 
Μαΐου 1976 καί θά πωλοΰνται μέχρι καί τής 9ης Μαΐου 
1977, εκτός έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θά έκδοθοΰν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας οί όποιοι θά διατεθοΰν άντί δραχμών 28,50 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
άξιας τών έπ' αύτοΰ γραμματοσήμων. 
Οί έν τω έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 
10 έως καί 20 Α π ρ ι λ ί ο υ τοΰ 1976. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Τήν 25ην Ιουνίου 1976 θά τεθή εις κυκλοφορίαν ή αναμνη
στική σειρά «XXI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
1976» άπό έξ κλάσεις δραχμών 0,50 — 2 — 3,50 — 4 — 
11 καί 25. 
Προεγγαφαί διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 
τών γραμματοσήμων τούτων, έκαστος τών οποίων θά δια
τίθεται άντί δραχμών 50, θά ενεργηθούν ύπό τών ενδια
φερομένων εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 
τής 1ης μέχρι καί τής 12ης Ιουν ίου τοΰ 1976. 

L J L J L J 



Ά ν πιστέψουμε τή παράδοση, φαίνεται πώς ή κεραμική 
έχει τήν ίδια ηλικία μέ τόν άνθρωπο, άφοΰ τό αρχαιότερο 
κεραμικό πρέπει νά είναι ό "ίδιος ό άνθρωπος, μιά καί ό 
Θεός τόν «έκτισε έκ γης» (Σοφία Σειράχ). Έ ξ άλλου τό 
πήλινο αγγείο, τό τεχνητό δηλαδή αυτό κοίλο, έχει εξυ
πηρετήσει τόν άνθρωπο, όσο λίγα δημιουργήματα του, 
τόσο στή καθημερινότητα, όσο καί στή διάσωση τής καλ
λιτεχνικής πνοής τών λαών τοΰ παρελθόντος. 

Μιά άπό τις αρχαιότερες χώρες τοΰ κόσμου μεγάλης ανά
πτυξης τής κεραμικής είναι καί ή Ελλάδα . Κανένας 
ίσως άλλος ευρωπαϊκός λαός δέν παρουσιάζει τόσο παλιά, 
τόσο πλούσια καϊ τόσο υψηλού αΐσθητικοΰ επιπέδου πα
ράδοση τής τέχνης τοΰ αγγειοπλάστη καί τοΰ αγγειογρά
φου. Στή χώρα μας ή τέχνη αυτή είναι τόσο παλιά, όσο καί 
ή Μυθολογία της. Φτάνει νά σκεφτοΰμε πώς άπό τόν 
αττικό μυθολογικό ήρωα Κέραμο, άρχηγέτη καί προστάτη 
τών Αθηνα ίων τεχνιτών τοΰ πηλοΰ, πήρε τή παγκόσμια 
ονομασία ή Τέχνη καί ή Τεχνική τοΰ είδους. 

Προκειμένου γιά τή παραδοσιακή ελληνική αγγειοπλα
στική καί άγγειοδιακοσμητική στόν αιώνα μας, παρουσιά
ζουν εξαιρετικό πλοΰτο καί ποικιλία μορφών, οί αγγειο
πλάστες τής Θράκης, τής Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας, 
τής Θάσου, τής Σκύρου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, 
Σίφνου, Αίγινας τής Κρήτης καί τής Κύπρου, όπως πριν 
άπό τό 1922, καί οί "Ελληνες τεχνίτες τών άγγειοπλαστεί-
ων τοΰ Ελλήσποντου (Τσανάκ-Καλέ) καί τοΰ εσωτερικού 
τής Μικρας Α σ ί α ς . 

Καί τά τρία κεραμικά τών γραμματοσήμων, τής σειράς 
αυτής, ανήκουν στό Μουσείο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κεραμικής 
(Συλλογή Β. Κυριαζοπούλου) τών Α θ η ν ώ ν καί αντιπρο
σωπεύουν τή Μακεδονία, τήν Αίγινα καί τά δημιουργήματα 
ενός έλληνα αγγειοπλάστη πρόσφυγα άπό τή Μ. Α σ ί α . 

Πιάτο τον Μηνά Άβραμίδη 

Τό διακοσμητικό πιάτο τοΰ Μηνά Άβραμ ίδη , θεωρείται 
ένα άπό τά καλά δημιουργήματα τοΰ κορυφαίου αύτοΰ 
"Ελληνα αγγειοπλάστη καί αγγειογράφου πού γεννήθηκε 
στή Κιουτάχεια. Είναι έργο τής τελευταίας περιόδου τοΰ 
καλλιτέχνη καί δημιουργήθηκε στή Θεσσαλονίκη γύρω 
στά 1948. 



Στό φαγεντιανό αυτό πιάτο (3,5 Χ 24,0 έκ) τά τρία πράσινα 
πουλιά σχηματίζουν στρόβιλο μέ κέντρο τά τρία ενωμένα 
ράμφη πού τσιμπολογούν ισάριθμα βλαστάρια μέ καρπό. 
Χαρακτηριστική τής τεχνοτροπίας τοϋ Μηνά είναι ή 
κάμψη τής ουράς τών πουλιών, γιά τή προσαρμογή τοΰ 
θέματος στό στρογγυλό χώρο τοΰ πιάτου. 

Κανάτι άπό τήν Αίγινα 

Πριν λίγες δεκαετίες τό νησί τής Αίγινας, προμήθευε τόν 
γειτονικό Πειραιά καί τήν Α θ ή ν α , μέ τά κανάτια εκείνα 
άπό πορώδη άσπροκίτρινη τερρα-κόττα, πού κρύωναν τό 
πόσιμο νερό τό καλοκαίρι. Τώρα τά Αΐγινήτικα κανάτια 
είναι μόνο διακοσμητικά, στολισμένα μέ διάφορα ζωηρό
χρωμα πλουμίδια καί άλλα εξωραϊστικά, όπως αυτό τοΰ 
γραμματοσήμου (33,0 x 15,5 έκ) στό όποιο έχουν ζωγραφί
σει μέ λαδομπογιά, ελληνικές σημαίες καί τό «βαποράκι» 
τής γραμμής Πειραιά-Αϊγινας. Αγγε ιοπλάστης Γ. Σημαν-
τώνης, αγγειογράφος Π. Κάτσας (1969). 

Κανάτι άπό τ ή Μακεδονία 

"Αλλοτε ή Φλώρινα τής Δυτ. Μακεδονίας ήταν ένα άπό τά 
σπουδαιότερα κεραμικά κέντρα τών Βαλκανίων. Τά εντε
λώς τελευταία χρόνια ή χειροτεχνία αυτή έχει εκλείψει. 
Τήν κατήργησε ή διάδοση τοΰ πλαστικού καί ή μετα
νάστευση.· 

Τό κανάτι τοΰ γραμματόσημου (27,5 Χ 14,0 έκ) άπό κόκ
κινη τερρα-κόττα μέ άλοιφωτά διακοσμητικά είναι έργο 
ενός άπό τούς τελευταίους λαϊκούς Φλωρινιώτες κεραμί-
στες τοΰ Α. Χατζινίκου (1968). 

Γιά τά πάρα πάνω τρία κεραμικά βλέπε καί στό άρθρο 
«Κεραμική» τοΰ Β. Κυριαζόπουλου στόν τόμο « Ε λ λ η ν ι κ ή 
Χειροτεχνία» τής Ε θ ν ι κ ή ς Τραπέζης. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό μ ό τ . Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή 
Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομη
τών, ώς καί διά πάσαν σχετ ικήν πληροφορίαν δύνανται 
νά άπευθύνωνται εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Ένσημων -
Φιλοτελισμοΰ, Ό δ ό ς Αιόλου 100 Αθήνα ι . 

Οί έν τω έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί εις οιονδήποτε Ταχυδρομικόν Γρα-
φεΐον τής Επικρατε ίας . 

Καθίσταται γνωστόν εις τούς συνδρομητάς ότι πάσα 
αίτησις ή χρηματική κατάθεσις αυτών υπολογίζεται 
άπό τής αυτής ημέρας τοΰ επομένου μηνός. Συνεπώς 
διά νά δύνανται νά λαμβάνουν δλας τάς έκδιδομένας 
σειράς γραμματοσήμων δέον νά μεριμνούν, ώστε ό 
λογαριασμός των νά έμφανίζη επαρκές πιστωτικόν 
ύπόλοιπον ένα τουλάχιστον μήνα προ τής κυκλοφο
ρίας έκαστης τούτων. 


