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Γιά τήν εξυπηρέτηση τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή Υπηρεσ ία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμμα
τοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι γιά τήν έγγραφη τους ώς συνδρομητών, καθώς καί γιά κάθε σχετική πληροφορία μπορούν νά 
άπευθύνωνται στήν Υποδιεύθυνση Ένσήμων-Φιλοτελισμοΰ, οδός Αιόλου 100 — "Αθήναι. 
Ό σ ο ι 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 επομένου μηνός. Συνεπώς γιά νά μπορούν νά λαβαίνουν όλες τις σειρές πού εκδίδονται πρέπει νά φρον
τίζουν ώστε ό λογαριασμός τους νά παρουσιάζη αρκετό πιστωτικό υπόλοιπο, ένα μήνα τουλάχιστον πριν κυ
κλοφορήσει κάθε σειρά. 
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ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμές 2 — Γραμματόσημα 2.500.000 
«Προσωπογραφία Ερρ ίκου Σλήμαν» 

2. Δραχμές 4 — Γραμματόσημα 2.000.000 
«Χρυσοϋν ψέλιον» (βραχιόλι) Μυκήναι, Τάφος A IV. 

3. Δραχμές 5 — Γραμματόσημα 1.500.000 
«Αργυρά περόνη (καρφίτσα) μετά χρυσής κεφαλής 
είκονίζουσα θεάν». 

4. Δραχμές 7 — Γραμματόσημα 1.500.000 
«Χρυσοϋν διάδημα κεφαλής» Μυκήναι, τάφος A I I I 

5. Δραχμές 11 — Γραμματόσημα 600.000. 
«Χρυσή προσωπίς» τοΰ λεγομένου Αγαμέμνονος , 
Μυκήναι τάφος A V 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

«Ταφικός περίβολος Α' Μυκηνών» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

«Χρυσοϋν πέταλο μέ έκκρουστον διακόσμησιν προορι-
ζόμενον νά ράπτεται έπί ενδυμάτων». Μυκήναι, τάφος A I I I . 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ά π ό τούς καλλιτέχνες 
Παναγιώτη Γράββαλο καί Βασιλική Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 31 χ 43,5 χιλιοστά σέ φύλλα τών 40 γραμ
ματοσήμων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία O F F S E T . 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «Γραφικαί Τέχναι Άσπ ιώτη-ΕΛΚΑ» Α.Ε. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά κυκλοφορήσουν στις 8 Δεκεμβρίου 
1976 καί θά πωλούνται μέχρι καί τ ι ς 7 Δεκεμβρίου 1977, 
εκτός άν έξαντληθοΰν νωρίτερα. 

ΦΑΚΕΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένα φάκελα πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας. Τά γραμματόσημα τής σειράς θά είναι κολ
λημένα σέ δύο φάκελα καί θά πωλούνται 33 δραχμές, 
δηλαδή δύο δραχμές πιό πάνω άπό τήν ονομαστική άξια 
τών γραμματοσήμων πού θά είναι κολλημένα στό κάθε 
φάκελο. 
Οί ενδιαφερόμενοι τοΰ εσωτερικού γιά τήν απόκτηση τέ
τοιων φακέλων μπορούν νά προεγγραφοΰν στά κατά τόπους 
Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 10 μέχρι καί 22 Νοεμβρίου 1976. 



"Εφέτος συνεπληρώθησαν εκατόν έτη (1876-1976) άπό τής 
διεξαγωγής τής ανασκαφής τών κατακόρυφων λακκοειδών 
βασιλικών τάφων τής ακροπόλεως τών Μυκηνών ύπό τοΰ 
αειμνήστου έρασιτέχνου Γερμανοΰ αρχαιολόγου Ε ρ ρ ί κ ο υ 
Σλήμαν, όστις, διά τήν άνακαλύψεώς του ταύτης καί διά 
τών άλλων μετά ταύτα ανασκαφών τοΰ είς τήν τειχιόεσσαν 
Τίρρυνθα καί είς τόν πλούσιον Όρχομενόν , ορθώς άπε-
κλήθη πατήρ τής μυκηναϊκής αρχαιολογίας. 

Πρωτίστως όμως δέον όπως τονισθή ότι άπετέλεσεν ευτυχή 
συγκυρίαν τό γεγονός ότι ή πρώτη αύτη ανασκαφή προ
ϊστορικής - πρωτοϊστορικής θέσεως έπί Ε λ λ η ν ι κ ο ύ εδά
φους έπεβεβαίωσε τάς μαρτυρίας τής αρχαίας ελληνικής 
γραπτής παραδόσεως καί έδωκε τό άρμόζον όνομα είς τόν 
πρωτοελληνικόν πολιτισμόν τής περιόδου 1600-1100 π.Χ. 
Διά τών ανασκαφών τοΰ Σλήμαν, τοΰ Χρ. Τσούντα, τοΰ 
"Α. Ούαίης, τοΰ Ίω . Παπαδημητρίου καί τοΰ καθηγητοΰ 
Γ. Ε. Μυλωνά είς τάς Μυκήνας καί πλήθους άλλων αρχαιο
λόγων είς διαφόρους περιοχάς τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς επικρατείας, 
έπεβεβαιώθη ή αρχικώς σχηματισθείσα άπό τής εποχής 
τοΰ Σλήμαν έντύπωσις ότι επρόκειτο περί ομοιογενούς 
πολιτισμού, άνθήσαντος καθ' όλον τόν Έλλην ικόν χώρον 
καί ότι τό κύριον κέντρον τών Μυκηναίων καθόλου ύπήρ-
ξεν ή πόλις τών Μυκηνών, ή οποία καί διά τοΰ Νηών 
Καταλόγου ένεφανίζετο — καί παλαιότερον — ώς τό 
ίσχυρότερον καί πλουσιώτερον κέντρον τής εποχής τοΰ 
Τρωϊκοΰ Πολέμου. 

Διά τής ανασκαφής τών χρυσοφόρων βασιλικών λακκοει
δών τάφων τοΰ ταφικοΰ κύκλου Α τών Μυκηνών, τω 1876, 
ύπό τοΰ Σλήμαν διεπιστώθη ότι είχε δίκαιον ό Ό μ η ρ ο ς 
ότε έχαρακτήριζεν ώς πολύχρυσον τήν πόλιν τών Μυ
κηνών. 
Μέχρι τής εποχής τής ανασκαφής τών καλλοειδών τάφων 
τών Μυκηνών οί φιλόλογοι καί οί ιστορικοί όλου τοΰ 
κόσμου έπίστευον ότι ή Ίλ ιάς ήτο άπλοΰν παραμύθιον. 
Μετά ταύτα όμως ήναγκάσθησαν ούτοι νά αναγνωρί
σουν τήν πίστιν ή όποια διέκρινε τόν Σλήμαν ώς πρός τήν 
ιστορικότητα τών μύθων καί τών ομηρικών έπων, έτι δέ 
νά παραδεχθούν ούτοι ότι ό Ό μ η ρ ο ς είχε διαιωνίσει πρα
γματικά ιστορικά γεγονότα, ότι έψαλλε τά άθλα ηρώων τοΰ 
συνόλου τοΰ μυκηναϊκού κόσμου καί ότι όλοι οί σχετικοί 
μύθοι τοΰ οίκου τών Ατρε ιδών έβασίζοντο έπί ιστορικών 
γεγονότων. 

Διά τής μεταγενεστέρας έρεύνης, περί τά ευρήματα τοΰ 
Σλήμαν είς τάς Μυκήνας, έδικαιώθη καί ό Ό ρ ά τ ι ο ς ό 
όποιος έγραψεν ότι «πρό τοΰ "Αγαμέμνονος έζησαν καί 
άλλοι ισχυροί». Πράγματι, οί τάφοι ούτοι δέν άνήκονείς 
τόν Αγαμέμνονα καί τήν άκολουθίαν του, ώς έπίστευεν 
ό Σλήμαν, άλλ' είς τούς Μυκηναίους δυνάστας οί όποιοι 

i 
έζησαν 300 έτη πρό τοΰ καθ' Ό μ η ρ ο ν — «ποιμένος λαών». 
Τήν πίστιν του ταύτην ότι έφερεν είς φώς τόν τάφον τοΰ 
Αγαμέμνονος έξεδήλωσεν ό Σλήμαν καί διά τοΰ πρός 
τόν βασιλέα Γεώργιον Α' τηλεγραφήματος του, όπου 
έτόνιζεν ότι άνευρε τούς τάφους τοϋ Αγαμέμνονος, τής 
Κασάνδρας, τοΰ Εόρυμέδοντος καί ότι ό θησαυρός έκ 
καθαρού χρυσού πού ευρέθη είς τούς τάφους τούτους 
«άρκεΐ μόνος νά πλήρωση μέγα μουσεΐον, όπερ έσται τό 
λαμπρότερον τών έπί τοϋ κόσμου καί όπερ καθ' όλους τούς 
έπιόντας αιώνας θέλει ελκύει έν Ε λ λ ά δ ι μυριάδας ξένων 
έκ πάσης χώρας». 
Αποτέλεσμα τών ανασκαφών τούτων τοΰ Σλήμαν είς τάς 
Μυκήνας καί τών άλλων τάς όποιας διεξήγαγεν ούτος μετά 
ταΰτα είς τήν Τίρυνθα καί είς τόν Βοιωτικόν Όρχομενόν 
είναι αί διαπιστώσεις του α) ότι είς τήν 'Ελλάδα ύφίστατο 
είς ομοιόμορφος πολιτισμός τόν όποιον (ό Σλήμαν) 
απεκάλεσε μυκηναϊκόν καί β) ή πίστις τοΰ ότι ό πολι
τισμός τόν όποιον ούτος έφερεν είς φώς ήτο σαφώς ελ 
ληνικός καί οί φορείς του "Ελληνες. 
Τά πλούσια κτερίσματα (αί είς τούς νεκρούς προσφοραί 
καί τά πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα τών νεκρών) 
τά όποια κατετίθεντο είς τούς λακκοειδεΐς τούτους τάφους, 
είναι ενδεικτικά τοΰ πνεύματος τής εποχής, ήτοι τών 
λατρευτικών, πολεμικών, καί θηρευτικών διαφερόντων 
τών Μυκηναίων εκείνων, άλλά καί τοΰ πλούτου των, τόν 
όποιον απέκτησαν αιφνιδίως κατά τό τέλος ακριβώς τής 
Προμηκυναϊκής εποχής καί τής επιθυμίας των νά συνο-
δεύωνται έξ' όλων τών χρειωδών τοΰ καθ' ήμέραν βίου τά 
όποια απεικονίζονται καί έπί τών συγχρόνων τοιχογρα
φιών τής Θήρας καί έπί τών μεταγενεστέρων τοιχογρα
φιών τών Θηβών, τών Μυκηνών τής Τίρυνθος καί τοΰ 
'Εγκλιανοΰ. 

Ή σημασία τών ευρημάτων τούτων, είναι πράγματι, μεγί
στη: αντιπροσωπεύουν τήν περίοδον γενέσεως τοΰ Μυκη
ναϊκού πολιτισμοΰ καί δή καί τήν περίοδον καθ ην έπαυσεν 
ή πενία τής Μεσοελλαδικής εποχής καί ενεφανίσθη ό 
απίθανος πλοΰτος τών Πρωτομυκηναίων εκείνων, κτη-
θείς βεβαίως έν πολέμω άλλά καί διά τοΰ εμπορίου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ 
'Επικ. Καθηγητής Αρχα ιολογ ίας 

Πανεπιστημίου Α θ η ν ώ ν 


