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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

ΟΔΟΣ Α Ι Ο Λ Ο Υ ΑΡΙΘ. 100 
Α Θ Η Ν Α Ι Τ. 131 

ΣΕΙΡΑ Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ω Ν Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ω Ν 
«ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ο Χ Ω Ν » 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμαί 2 — Τεμάχια 3.000.000 
«Λέων επιτιθέμενος κατά Ταύρου» 

2. Δραχμαί 4,50 — Τεμάχια 3.000.000 
«Υδρόβια πτερυγίζοντα πτηνά» 

3. Δραχμαί 7 — Τεμάχια 2.000.000 
«Πληγωμένος Ταύρος» 

4. Δραχμαί 8,50 — Τεμάχια 2.400.000 
«Κεφαλή Σειληνοΰ» 

5. Δραχμαί 11 — Τεμάχια 600.000 
«Δάμαλις θηλάζουσα τό τέκνον της» 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ύ π ό τών καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25x29,5 χιλιοστά τών γραμματοσήμων 
κλάσεων δραχμών 2 -4 ,50 -7 καί 27 x 40 χιλιοστά τών 
γραμματοσήμων κλάσεων δραχμών 8,50 καί 11. 

Διά λόγους αισθητικής τών γραμματοσήμων, πρό τής ονο
μαστικής αξίας αυτών αναγράφεται ολόκληρος ή ένδειξις 
«ΔΡΑΧΜΑΙ» 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι « 'Ασπιώτη-Έλκα» Α.Ε. 
"Αθήναι. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς κυκλοφορίαν τήν ΙΟην 
Μαΐου 1976 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 9ης Μαΐου 1977 
έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 35 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
άξιας τών έπ' αυτού γραμματοσήμων. 
Οί έν τω έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νάένεργήσουν σχετικήν προεγ-
γραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 10ης 
έως καί 20ης Α π ρ ι λ ί ο υ 1976. 



ΚΡΗΤΟΜ Υ Κ Η Ν Α Ι Κ Η ΣΦΡΑΠΔΟΓΛΥΦΙΑ 

Οί μινωικοί Κρήτες σέ καμμιά άλλη τέχνη δέν μπόρεσαν 
νά εκφράσουν καλύτερα τήν ιδιαίτερη κλίση τους στό κομ
ψό, τό μικρογραφικό, τό χαριτωμένο όσο στήν σφραγιδο-
γλυφία. "Ηδη άπό τήν προανακτορική περίοδο χρησιμο
ποίησαν μαλακές πέτρες καί έλεφαντοκόκκαλο γιά νά 
σκαλίσουν ποικίλες παραστάσεις επάνω σέ πολύ μικρές 
σφραγίδες κυλινδρικές, κομβιόσχημες, πρισματικές ή μέ 
πλαστικά σχήματα πού μιμούνταν τό πιό πολύ ζώα ή τις 
κεφαλές τους. Σέ τέτοιες σφραγίδες έκαμαν γιά πρώτη 
φορά τήν εμφάνιση τους τά ιδεογράμματα, μιά πρόδρομη 
μορφή γραφής, καί τά πρώτα ιερογλυφικά. Τά σκαλιστά 
σχέδια ήταν διακοσμητικά καί παραστατικά, όχι σπάνια 
μέ συμβολικό χαρακτήρα. 'Από τήν άρχή τής παλαιοανα-
κτορικής περιόδου, γύρω στά 1900 π.Χ. σφραγίδες κατα
σκευάζονταν άπό μισοπολύτιμες καί πολύτιμες σκληρές 
πέτρες, τόν αμέθυστο, τόν χαλκηδόνιο, τόν ϊασπι, τούς 
διάφορους αχάτες, τόν αιματίτη καί μετεωρίτη, τόν σάρ-
διο καί τόν σαρδόνυχα κ.ά, τό πιό πολύ πάνω σέ τρίπλευρες 
καί τετράπλευρες πρισματικές σφραγίδες καί σέ κομψά 
σφραγιδάκια — signets — μέ τορνευτά στελέχη. Σέ τέ
τοιες σφραγίδες ή ιερογλυφική γραφή έγινε κομψή καί 
καλλιγραφημένη, ένώ παράλληλα οί παραστάσεις καί τά 
κοσμήματα έγιναν ποικιλώτατα καί εξαιρετικά επιμελημέ
να. Τότε έκαναν τήν εμφάνιση τους τά πρώτα κομψά φυσιο
κρατικά θέματα καί όπως φαίνεται, καί μερικές βασιλικές 
προσωπογραφίες, ένώ τά διακοσμητικά μοτίβα αντλήθηκαν 
άπό τόν πλούσιο διάκοσμο τής καμαραϊκής κεραμογραφίας. 
Ή μεγάλη άκμή τών σφραγιδόλιθων όμως είναι εκείνη τής 
νεοανακτορικής περιόδου 1700-1380 π.Χ., ένώ μετά τήν 
καταστροφή τών μινωικών ανακτορικών κέντρων, τό κέν
τρο τοϋ βάρους μετατοπίζεται στήν μυκηναϊκή ελλαδική 
περιοχή, ή οποία ήδη άπό τήν εμφάνιση τοϋ μυκηναϊκού 
πολιτισμού ακολούθησε τά μινωικά πρότυπα. Οί σφραγί
δες πού ή χρήση τους ήταν πολλαπλή, άφοΰ χρησιμοποι-
οΰνταν γιά σφραγιστική εξασφάλιση, πολλές φορές σάν 
μαγικά περίαπτα καί συχνά σάν κοσμήματα, πού τά φο
ρούσαν σέ βραχιόλι, κολιέδες ή εξαρτήματα, περιορί
σθηκαν τώρα σέ λίγα σχήματα, τό φακόσχημο, τό άμυγδα-
λόσχημο, τόν πεπιεσμένο κύλινδρο καί τό άτρακτοειδές. 
Γιά τούς πιό εκλεκτούς χρησιμοποιήθηκαν μισοπολύτι-



μες καί πολύτιμες πέτρες άπό εκείνες πού αναφέραμε καί 
πολλές άλλες, άλλά τό πιό πολύ ό αχάτης, ό ί'ασπις καί ό 
σάρδιος. Ή λάξευση τους, πάντα σέ γλυφή αρνητική 
γιά νά άποδοθή κατά τήν σφράγιση θετικά, προξενεί μεγάλο 
θαυμασμό· στήν περιορισμένη επιφάνεια αποδόθηκαν μέ 
καταπληκτικό τρόπο ποικιλώτατα φυσιοκρατικά θέματα, 
ιδιαίτερα άπό τόν κόσμο τής φύσης, τόν φυτικό ή τόν 
ζωικό, τής ξηράς, τής θάλασσας ή τοΰ αέρα. Ιδιαίτερα αγα
πητά γίνηκαν τά θέματα μέ τούς ταύρους, τά λιοντάρια, τά 
ελάφια, τούς αίγάγρους- τά ζώα παραστάθηκαν στήν φυ
σική τους ζωή. "Ενας πληγωμένος ταΰρος ανορθώνει μέ 
αγωνία τό κεφάλι του — όπως στον ϊασπι άπό τόν θολωτό 
τάφο τοΰ Βαφείου τοΰ τέλους τοΰ 15ου αί. π.Χ. — άλλοτε 
παραστάθηκαν δραματικοί αγώνες ζώων — όπως στον 
όνυχα άπό θολωτό τάφο τής Μ ιδέας, γύρω στό 1400 π.Χ., 
όπου λιοντάρι κάνει επίθεση ενάντια σέ ταΰρο. Ειδυλ
λιακές σκηνές είναι τό ίδιο αγαπητές. "Ετσι σέ ώραϊο 
κρητικό σφραγιδόλιθο άπό όνυχα, τοΰ 15ου αιώνα π.Χ. 
αύγόμορφο στό σχήμα, εικονίσθηκε δαμαλίδα νά θηλάζη 
τό μοσχαράκι της. Ά π ό τόν κόσμο τών πουλιών τά πιό 
χαρακτηριστικά ήταν τά υδρόβια. "Έτσι παραστάθηκαν 
νά πτερυγίζουν σέ ώραΐο σάρδιο τών γύρω στά 1400 π.Χ. 
χρόνων. Πολύ αγαπητά θέματα ήταν ακόμη τά ταυροκα-
θάψια, τά αγωνίσματα ταυροκαθαπτών μέ τούς ταύρους. 
Οί λατρευτικές σκηνές μέσα σέ ίερά, μπροστά σέ βωμούς, 
πάνω σέ κορυφές βουνών αποτέλεσαν γιά μας σημαντική 
πηγή γιά τήν γνώση τής κρητομυκηναϊκής θρησκείας. 
Τέτοιου είδους σκηνές συχνότερα εικονίσθηκαν σέ χρυσά 
σφραγιστικά δαχτυλίδια, άπό τά όποια όχι λίγα σώθηκαν 
τόσο στήν Κρήτη όσο καί στήν ελλαδική ηπειρωτική 
ή νησιωτική περιοχή. 

Κατά τήν άκμή τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού — άπό τό 
1400 ώς τό 1200 π.Χ.— οί παραστάσεις αντλήθηκαν άπό 
τόν ίδιο κύκλο τής φύσης καί τής ίερής τελετουργίας, 
άλλά γίνηκαν περισσότερο συμβατικές καί τυποποιημένες. 
Ή χρησιμοποίηση τοΰ τρύπανου άφησε τά σημάδια της, 
ιδιαίτερα στις αρθρώσεις τών ζώων. Οί πιό συνηθισμένοι 
σφραγιδόλιθοι κατασκευάζονταν άπό στεατίτη μέ αρκετή 
προχειρότητα καί όσο προχωρούσε ή παρακμή τόσο οί 
παραστάσεις τους γίνονταν πιό επιπόλαιες καί καμμιά 
φορά δυσκολογνώριστες. "Ομως οί πιό διαλεχτοί σφραγι
δόλιθοι εξακολούθησαν νά δείχνουν υψηλή στάθμη τέ

χνης ώς τό τέλος τοΰ μυκηναϊκοΰ πολιτισμού. Τά διδά
γματα τής κρητομυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας εξακολού
θησαν νά καρποφοροΰν καί μετά τήν εξαφάνιση τοΰ μυκη
ναϊκοΰ πολιτισμοΰ, συχνά μέ αναβιώσεις πού τις συναντοΰ-
με στήν μικρογλυπτική τών δακτυλιολίθων καί τών νομι
σμάτων. "Ενα ώραΐο ελληνιστικής εποχής δείγμα είναι ό 
δακτυλιόλιθος άπό σαρδόνυχα μέ τό εκφραστικό κεφάλι 
τοΰ Σειληνοΰ. 

Καθηγητής Ν. ΠΛΑΤΩΝ 

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 είς τήν Ύποδιεύθυνσιν Ένσημων -
Φιλοτελισμοΰ, Ό δ ό ς Αιόλου 100 Αθήνα ι . 

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

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


