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ΣΕΙΡΑ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ω Ν 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. Τ Μ Η Μ Α Α' - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ι ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Γιά τήν εξυπηρέτηση τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή 
Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καϊ φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
"Οσοι ενδιαφέρονται γιά τήν έγγραφη τους ώς συν
δρομητών, καθώς καί γιά κάθε σχετική πληροφορία 
μπορούν νά άπευθύνωνται στήν Υποδιεύθυνση Έ ν σ η 
μων Φιλοτελισμού, οδός Αιόλου 100 - Αθήνα ι . 
"Οσοι μένουν στό εσωτερικό μπορούν νά άπευθύνωνται 
καί σ' οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο τής Χώρας. 
Οί συνδρομητές πρέπει νά γνωρίζουν ότι κάθε αίτηση 
ή χρηματική κατάθεση τους υπολογίζεται άπό τήν ίδια 
ήμερα τοΰ επόμενου μήνα. Συνεπώς γιά νά μπορούν νά 
λαβαίνουν όλες τις σειρές πού εκδίδονται πρέπει 
νά φροντίζουν ώστε ό λογαριασμός τους νά παρου-
σιάζη αρκετό πιστωτικό υπόλοιπο, ενα μήνα τουλά
χιστον πριν κυκλοφορήση κάθε σειρά. 



ΚΛΑΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχαμές 30 — Γραμματόσημα 3.000.000 
«Τοπίο Λήμνου» 

2. Δραχμές 50 — Γραμματόσημα 2.000.000 
«Τοπίο Λέσβου» 

3. Δραχμές 75 — Γραμματόσημα 1.000.000 
«Τοπίο Χίου» 

4. Δραχμές 100 — Γραμματόσημα 600.000 
«Τοπίο Σάμου» 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ά π ό τούς καλλιτέχνες 
Παναγιώτη Γράββαλο καί Βασιλική Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 27 x 40 χιλιοστά σέ φύλλα τών 50 γραμμα
τοσήμων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία O F F S E T 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «Γραφικαί Τέχναι Ά σ π ι ώ τ η - ΕΛΚΑ Α.Ε.» 
Αθήνα ι . 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά κυκλοφορήσουν στις 26 Ιουλίου 1976 
καί θά πουλιώνται μέχρι νά εξαντληθούν. 

ΦΑΚΕΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένα φάκελα πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, κάθε δέ φάκελο θά πουλιέται 257 δραχμές, 
δηλαδή δύο δραχμές πιό πάνω άπό τήν ονομαστική αξία 
τών γραμματοσήμων πού θά είναι κολλημένα σ' αυτό. 
Οί ενδιαφερόμενοι τοΰ εσωτερικού γιά τήν απόκτηση τέ
τοιων φακέλων μπορούν νά προεγγραφοΰν στά κατά τόπους 
Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 1 μέχρι καί 15 Ιουλίου 1976. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

Ή σειρά αυτή δέν θά σταλή στους κ.κ. συνδρομητές, 
λόγω τής μεγάλης ονομαστικής της αξίας. 
Συνεπώς, όσοι έπιθυμοΰν, μπορούν νά προμηθευτούν τά 
γραμματόσημα αυτής τής σειράς, άπό τά κατά τόπους 
Ταχυδρομικά Γραφεία, άπό τά όποια επίσης θά προμη
θευτούν καί φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας βάσει τής 
προεγγραφής των, όπως πιό πάνω αναφέρεται. 



Ό κουρασμένος ταξειδιώτης τών βιαστικών ανθρώπων τής 
εποχής μας, πού γνωρίζει πόση ευχαρίστηση προσφέρουν 
ή γαλάζια θάλασσα, ό καθαρός αέρας καί ή αμόλυντη φύση, 
θά μείνη ενθουσιασμένος άπό τήν επίσκεψη στά Ε λ λ η ν ι κ ά 
νησιά τοΰ Βορείου Αιγαίου Πελάγους πού εκτείνονται 
στό μάκρος τής δυτικής ακτής τής Μ. 'Ασίας. 
Ή Λήμνος, ή Λέσβος, ή Χίος καί ή Σάμος είναι χαρακτη
ριστικά τών αντιθέσεων, τών παραδοξολογιών, τών χρω
μάτων καί τοΰ φωτός πού κυριαρχούν στή λεκάνη τής 
Μεσογείου. 
Και τά τέσσερα αυτά νησιά έχουν ουρανό ξάστερο καί 
ηλιόλουστο, παραλίες εξαιρετικές, φρούτα νόστιμα καί 
κρασιά μοσχοβολισμένα. 
Διασπαρμένα λείψανα προϊστορικών πολιτισμών δίνουν 
τήν ευκαιρία στους επισκέπτες πού άσχολοΰνται μέ τήν 
ιστορία νά βυθιστούν στους απομακρυσμένους καιρούς 
τής Ό μ η ρ ι κ ή ς Ε π ο χ ή ς . Περίσσεια είναι ή δόξα πού 
στεφανώνει αυτά τά νησιά. 
Οί κάτοικοι των είναι απόγονοι τών Πελασγών καί τών 
Ιώνων, οί όποιοι ύστερα άπό τήν κατάληψη τής Πελοπον
νήσου άπό τούς Δωριείς, τό 1100 περίπου π.Χ., εγκατέ
λειψαν τήν Ηπε ιρωτ ική Ε λ λ ά δ α γιά νά εγκατασταθούν 
σ' αυτή τήν περιοχή τής Μεσογείου. 
Μεγάλες πόλεις άναπτύχτηκαν έπί τής "Ασιατικής ακτής 
καί τών νησιών, ιδίως στήν Λέσβο, Χίο, Σάμο. 
Κατά τούς 7ον καί 6ον π.Χ. αιώνες αυτές οί Πόλεις ήταν 
ονομαστά μορφωτικά κέντρα καί ισχυρές ναυτικές δυ
νάμεις. Τά νησιά αυτά έγνώρισαν αλλεπάλληλες κατα
στροφές τών επιδρομέων, μεταξύ τών όποιων αναφέρονται 
οί Γενουίσιοι καί οί Τούρκοι. Ά λ λ ά οί ηρωικοί νησιώτες 
δέν υπέκυψαν οριστικά στις διάφορες καταχτήσεις καί οί 
συνεχείς εξεγέρσεις απετέλεσαν γι ' αυτούς καθεστώς. 
Ό λ α τά Αιγαιοπελαγίτικα νησιά έπαιξαν ρόλο εξαιρετικά 
δραστήριο κατά τό διάστημα τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Επαναστά
σεως τοΰ 1821 καί μόνον τό 1912-1913 ενώθηκαν μέ τήν 
μητέρα Πατρίδα. 
Αναφερόμενοι είδικώτερα σ' αυτά τά τέσσερα νησιά 
έχουμε νά ποΰμε πολύ περιληπτικά τά έξης: 

ΧΙΟΣ: Αυτό τό νησί υπερηφανεύεται γιατί είναι ή Πατρίδα 
τοΰ Ό μ η ρ ο υ , βρίσκεται δέ κοντά στις μικρασιατικές 
ακτές. 
Λόγω τοΰ φυσικού πλούτου της καί τής γεωγραφικής της 
θέσεως ή Χίος, έγνώρισε πολλές καταχτήσεις πού όλες άφι-
σαν τά ίχνη τους. Ό τ α ν έπισκεφθή κανείς τήν ομώνυμη 
πρωτεύουσα τοΰ νησιοΰ, θά έντυπωσιαστή άπό τις παληές 
συνοικίες τής πόλεως πού διατηρούν ανέπαφη τήν ατμό
σφαιρα τοΰ περασμένου καιροΰ. 



Στό γραμματόσημο εικονίζεται ένα μέρος άπό τά Καρδά
μυλα μέ τήν εκκλησιά τής Παναγίας στήν κορφή, πού 
χτίστηκε τό 1880. 
Ή περιοχή τής μαστίχας περιλαμβάνει πολλά μικρά χωριά, 
τό πιό γραφικό δέ ανάμεσα σ' αυτά είναι τό Πυργί, πού 
βρίσκεται 25 χιλιόμετρα άπό τήν πρωτεύουσα. 
Τό Μοναστήρι Ά γ ι ο ς Μηνάς, χτισμένο γύρω στό 1590, 
είναι ένα εθνικό μνημείο. Θυμίζει τή φοβερή σφαγή τοΰ 
1822, πού τήν αποθανάτισαν ό Delacroix στό ξακουστό 
πίνακα του καί ό Βίκτωρ Ουγκώ σ' ένα ώραΐο καί πολύ 
συγκινητικό ποίημα του. 
Βορειοδυτικά τής Χίου σέ μικρή απόσταση βρίσκονται 
τά Ψαρά, όπως φαίνεται καί στό γραμματόσημο. 
Τό ιστορικό αυτό νησάκι θυμίζει σ' όλους τούς "Ελληνες 
τή συμβολή τών θαρραλέων κατοίκων του στόν αγώνα γιά 
τήν Ε θ ν ι κ ή ανεξαρτησία. 

ΣΑΜΟΣ: "Αλλοτε ήταν τό πιό πλούσιο άπό τά Ε λ λ η ν ι κ ά 
νησιά, είναι δέ Πατρίδα μεγάλων ανδρών, όπως τοΰ Πυ
θαγόρα, τοΰ Ευπαλίνου καί τοΰ Άρ ίσταρχου . 
"Οταν ή Α θ ή ν α δέν ήταν ακόμη παρά μιά νέα πόλη, ή Σά
μος ήταν τότε μεγάλη δύναμη, εάν δέ ή 'Ελλάδα θεωρείται 
ή κοιτίδα τοΰ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ή Σάμος υπήρξε 
εκείνη πού αντιπροσώπευε τό Ευρωπαϊκό Επ ιστημον ικό 
πνεύμα. 
Είναι ένα ορεινό δασωμένο νησί πού στά νότια υπάρχουν 
εύφορες πεδιάδες, πού ποτίζονται άπό τρεχούμενα νερά. 
Παράγει κυρίως κρασί, ελαιόλαδο, καπνό, φρούτα καί 
ξυλεία. Τό γλυκό Σαμιώτικο κρασί ήταν πάντα φημισμένο. 
Ή ομώνυμη πρωτεύουσα είναι χτισμένη στις πλαγιές 
ενός λόφου πού δεσπόζει απάνω άπό τή θάλασσα, ένα δέ 
κομμάτι της εικονίζεται καί στό γραμματόσημο. Τό Μου
σείο της περιέχει μιά εξαιρετική συλλογή αντικειμένου 
αρχαϊκής κλασσικής καί Ρωμαϊκής τέχνης. 
Μεταξύ άλλων θά θαυμάση κανείς τις μεταβυζαντινές εικό
νες τής Μητροπόλεως καί τοΰ «'Ηγουμενίου», ενός παληοΰ 
χτιρίου πού χρησιμοποιείται σήμερα σάν Δημαρχείο καί 
στεγάζει επίσης τήν έκθεση ζωγραφικής. 
Εξα ιρετ ικό μνημείο είναι ή σήραγγα τοΰ Ευπαλίνου, 
δικαιολογημένα δέ ό Η ρ ό δ ο τ ο ς αναφέρει ότι ή σήραγγα 
αυτή ήταν ένα άπό τά τρία μεγαλύτερα μνημεία καί τεχνικά 
έργα τής Α ρ χ α ί α ς Ελλάδος . Κατασκευάστηκε πριν 2500 
περίπου χρόνια τρυπώντας τό βουνό, γιά νά έξασφαλιστή 
ή ύδρευση τής πόλεως. 
Τό Ή ρ α ΐ ο ν ήταν ό πιό μεγάλος ναός τής Θεάς "Ηρας πού 
χτίστηκε ποτέ άπό τούς αρχαίους "Ελληνες. 
ΛΕΣΒΟΣ: Αυτό τό θαυμάσιο νησί, τό πιό μεγάλο καί πιό 
κατοικημένο τοΰ βορειοανατολικοΰ Αιγαίου, διακρίνεται 
γιά τις φυσικές καλλονές του καί τις θεαματικές αντιθέσεις 
του. 

'Η Λέσβος έχει κάθε τι πού μπορεί νά τραβήξη καί νά κατά
χτηση τόν επισκέπτη. "Εχει ωραίες παραλίες, μικρούς 
κόλπους καί γραφικούς όρμους, αρχαιολογικές τοποθε
σίες, σπήλαια καί δάση. 
Ή Μυτιλήνη, πρωτεύουσα τοΰ νησιοΰ, είναι χτισμένη στήν 
πλαγιά ενός λόφου κοντά στήν αρχαία πόλη, ένα δέ κομ
μάτι της εικονίζεται καί στό γραμματόσημο. Τά απομει
νάρια τής παληάς πόλεο>ς περιλαμβάνουν αρχαίο θέατρο 
καί ένα υδραγωγείο. 
Αλλοι Αρχα ιολογ ικο ί χώροι τοΰ νησιοΰ είναι ή Ά ν τ ι σ σ α , 

ή Μήθυμνα, ή Α ρ ί σ β η , ή Πύρρα καί ή 'Ερρεσός. 
Α ξ ι ό λ ο γ α αρχαιολογικά ευρήματα αρχιτεκτονικής, κερα
μικής καί πλαστικής ζωγραφικής, γλυπτικής, μωσαϊκά 
ψηφιδωτά, ναοί, σαρκοφάγοι, μεσαιωνικά καί Χριστιανικής 
Τέχνης κοσμοΰν τό νησί. 
Ή αναμφισβήτητη Ελλην ικότητα τής Λέσβου χρονολο
γείται άπό τό άγνωστο βάθος τών μυθολογικών χρόνων. 
Α κ ό μ η καί σήμερα σώζονται στό νησί τοπωνυμίες άπό τά 
ονόματα προσώπων τής μυθολογικής εκείνης εποχής. 'Εκεΐ 
θάφτηκε άπό τόν Α χ ι λ λ έ α καί τόν Αϊαντα ό ήρωας τοΰ 
Τρωϊκοΰ Πολέμου καί εφευρέτης τών γραμμάτων, τών 
αριθμών, τών μέτρων καί σταθμών, Παλαμήδης. 
"Ενας άπό τούς επτά σοφούς τής Ελλάδος , ό Πιττακός, 
ήταν Λεσβίος. Κατά τήν προπαρασκευή τοΰ αγώνα τής 
Ε θ ν ι κ ή ς Παλλιγενεσίας πολλοί Λεσβίοι διακρίθηκαν σάν 
κορυφαίοι Φιλικοί καί πάρα πολλοί έλαβαν μέρος στόν 
απελευθερωτικό αγώνα τοΰ "Εθνους. 

ΛΗΜΝΟΣ: 'Εάν αναζητάτε ήσυχες καί ευχάριστες δια
κοπές σέ περιβάλλον μέ αυθόρμητη φιλοξενία, μακρυά 
άπό τά καραβάνια τών τουριστών, αυτό τό μεγάλο βραχώδες 
νησί, πού ή μυθολογία τό αναφέρει σάν πατρίδα τοΰ 
"Ηφαίστου, ασφαλώς θά σάς άρέση. Τά πολυάριθμα λεί
ψανα τοΰ λαμπροΰ παρελθόντος της μαρτυρούν ότι ή Λή
μνος κατοικήθηκε άπό τούς πανάρχαιους χρόνους τής 
ιστορίας. 
Δύο άπό τις πόλεις, τις πιό σπουδαίες στήν αρχαιότητα, 
υπήρξαν ή Μύρινα, πού βρίσκεται κοντά στή σημερινή 
ομώνυμη πόλη καί ή Ηφαίστε ια , στό βόρειο μέρος τοΰ 
νησιοΰ. Στήν ανατολική πλευρά βρισκόταν ή πιό ξακουστή 
άπ' όλες τις πόλεις ή Πολίχνη. Τά διάφορα αντικείμενα 
πού βρέθηκαν έκεϊ έχουν μεγάλη αρχαιολογική αξία, 
μερικά δέ άπ' αυτά ανήκουν στήν νεολιθική εποχή. 
Μερική άποψη τοΰ λιμανιού τής πρωτεύουσας τοΰ νησιοΰ 
εικονίζεται στό γραμματόσημο. 


