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Ό Ρωμαίος Αυτοκράτωρ Αύγουστος (31 π.Χ — 14 μ. Χ. ) προς αντιμετώπιση» των αναγκών επικοινωνίας αύτοϋ, μετά τών απο
μεμακρυσμένων περιοχών της Αυτοκρατορίας είς Εύρώπην, Άσίαν και Άφρικήν, προέβη είς τήν όργάνωσιν τακτικών ταχυ
δρομικών συγκοινωνιών, και τήν έγκατάστασιν, κατά μήκος τών εκτεταμένων οδών, ειδικών ταχυδρομικών σταθμών. 
Ή υπηρεσία αύτη δέν ήτο καθαρώς και μόνον ταχυδρομική, άλλά δι 'αυτής διενηργεϊτο επίσης ή μεταφορά πολεμικού ύλικοϋ, 
νομής κλπ., ώς και ή διακίνησις ανωτέρων κρατικών υπαλλήλων. 
Τά προσωπικόν τής εκτεταμένης αυτής υπηρεσίας ( Cursus Publicus ) ήτο πολυάριθμον, μέ διαφόρους αρμοδιότητας και όρ
γάνωσιν, είς πολλάς περιπτώσεις, στρατιωτικήν. Μεταξύ αυτών, οί επιφορτισμένοι μέ τήν μεταφοράν τής αλληλογραφίας, 
ώνομάζοντο Tabellarii, ό δέ Αύτοκάτωρ και οί ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, εΐχον τούς προσωπικούς αυτών Tabellarii, απο
λαμβάνοντας ειδικών προνομίων. 
Προσωπικός ταχυδρόμος τοϋ Χριστιανού αύτοκράτορος τού ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους Φλαβίου\Ούάλεντος, ύπήρςεν ό, 
ανακηρυχθείς μετέπειτα ώς "Αγιος, παρά τής Χριστιανικής Εκκλησίας, έκ Πόντου τής Μικράς Ασίας, Ζήνων, υίός πλουσίων 
και ευγενών γονέων και κάτοχος σημαντικής κτηματικής περιουσίας. Ό Ζήνων απεδέχθη τήν θέσιν παρακινούμενος μόνον 
άπό τήν έπιθυμίαν του νά εξυπηρέτηση τόν Αυτοκράτορα, πρός τον όποιον έπέδειξεν άπεριόριστον φιλίαν και άφοσίωσιν. Διά 
τούτο καΐ ευθύς μετά τόν θάνατον τοϋ Αύτοκράτορος ( 378 μ.Χ.), παρητήθη, εγκατέλειψε τά ανάκτορα και απεσύρθη εϊς εν 
σπήλαιον τών ορέων τής "Αντιοχείας, οπου παρέμεινε μονήρης μέχρι τού θανάτου του (417 μ.Χ.), αφιερωθείς εϊς τήν θείαν 
£κστασιν και προσευχήν. ΕΙς τό σπήλαιον, τό όποϊον άφηνε μόνον διά νά μεταβή είς τήν έκκλησίαν, δέν εΐχεν ούτε κλίνην, 
ούτε φώς, ούτε άλλο τι οίκιακόν σκεύος. "Εφερε δέ παλαιά ενδύματα και έφθαρμένα υποδήματα, και μετέφερεν ό ίδιος τό 
ύδωρ άπό μακράν. 
Ευσεβέστατος και αγαθός, αφιέρωσε τά 40 περίπου υπόλοιπα ετη τής ζωής του είς τόν θεόν, προσευχόμενος και μελετών τά 
εκκλησιαστικά βιβλία. Εγκατέλειψε δέ έξ ολοκλήρου τήν σημαντικήν περιουσίαν του, διανείμας αυτήν είς έλεημοσύνας. 
Ή "Ελληνική Όρθόδοξος Εκκλησία τιμά τήν ΙΟην Φεβρουαρίου τήν μνήμην τού οσίου Ζήνωνος, ό όποιος είς τό άγιολόγιον 
μνημονεύεται, ώς "Αγιος Ζήνων ό « γραμματοφόρος ». 
Προσφάτως δι'αποφάσεως (32219/9-4-68) τοϋ κ. Γενικού Γραμματέως τοϋ "Υπουργείου Συγκοινωνιών, ή εορτή τοϋ "Οσίου 
Ζήνωνος καθιερώθη ώς ετησία εορτή τών "Ελλήνων Ταχυδρομικών 'Υπαλλήλων, ή δέ Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων, έπί 
τή ευκαιρία ταύτη, εκδίδει είδικόν άναμνηστικόν γραμματόσημον. 
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ΚΑΑΣΙΣ: Δραχμαϊ 2,50 — ΠΟΣΟΤΗΣ : Τεμάχια 2.500.000 — ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 24x40 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΣΧΕΔΙΟΝ : Τού Ζωγράφου Παν. Γράβαλου — ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ : Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Γραφικαί Τέχναι « Άσπιώτη -Έλκα Α.Ε. » Αθήναι. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τό γραμματόσημον θά κυκλοφορήση τήν ΙΟην Φεβρουαρίου 1969, και θά πωλήται μέχρι και τής 10ης Φε
βρουαρίου 1970, εφόσον δέν ήθελε ν έξαντληθή ένωρίτερον. 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : "Η "Υπηρεσία δέν θά έκδώση τοιούτους φακέλλους. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ : $1 = 29,85 δραχμαί. 


