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ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1. Δραχμαϊ 0,10 — Τεμάχια 1.500.000 
«Ή Τοιχογραφία της Ανοίξεως. Λεπτομέρεια δυτικού τοίχου». 

2. Δραχμαϊ 0,20 — Τεμάχια 4.000.000 
«Μαστοπρόχους μετά κριθών». 

3. Δραχμαϊ 0,30 — Τεμάχια 2.000.000 
«Ή Τοιχογραφία τών Κυανοπιθήκων». 

4. Δραχμαϊ 1,50 — Τεμάχια 6.500.000 
Ή «πρόχους τών πτηνών». 

5. Δραχμαϊ 2,50 — Τεμάχια 4.000.000 
«Ή Τοιχογραφία τής Ανοίξεως. Λεπτομέρεια δυτικού τοίχου. 
Χελιδόνια έρωτοτροποϋν και τερετίζουν». 

6. Δραχμαϊ 5. Τεμάχια 3.000.000 
«Ή Τοιχογραφία τών Όρύγων». 

7. Δραχμαϊ 6,50 — Τεμάχια 500.000 
«Ή Τοιχογραφία τής Πυγμαχίας. Λεπτομέρεια». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, βάσει στοιχείων Έθνικοϋ Μου
σείου Αθηνών, ύπό τοϋ ζωγράφου Π. Γράββαλου. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31x43,5 χιλιοστά εις φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικοί Τέχναι «Άσπιώτη - "Ελκα Α.Ε.», Αθήναι. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν εις κυκλοφορίαν τήν 30ην Μαρτίου 
1973 και θά πωλούνται μέχρι και τής 30ης Μαρτίου 1974, έκτος έάν 
ταύτα ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
"Απαντα τά γραμματόσημα τής σειράς θά είναι έπικεκολλημένα έπί 
δύο φακέλων, αμφότεροι δέ θά διατεθούν αντί δραχμών 20,10, ήτοι 
δύο δραχμάς έπϊ πλέον τής αξίας τών έφ' έκαστου έπικεκολλημένων 
γραμματοσήμων. 
Οΐ έν τώ εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν τοιούτων 
φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προεγγραφήν εις τά κατά 
τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι και τής 15ης Μαρτίου 1973. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί ή "Υπη
ρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμματοσήμων 
και φακέλων πρώτης ημέρας Κυκλοφορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ως συνδρομητών 
ώς καϊ διά πασαν σχετικήν πληροφορίαν δύνανται νά άπευ-
θύνωνται εις τήν Ύπηρεσίαν-Φιλοτελισμού, οδός Αιόλου 100, 
Αθήναι (131). 
Οί έν τώ έσωτερικώ τής χώρας διαμένοντες, δύνανται νά 
άπευθύνωνται καϊ εϊς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν Γραφεϊον τής 
Επικρατείας. 
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1. —"Υπό τών Ταχυδρομικών Γραφείων και τοϋ Κεντρικού Φιλοτελικοί) Γραφείου (οδός Αιόλου 100), διατίθενται «ΑΛΜΠΟΥΜΣ», κοινού μέν 
τύπου αντί δραχμών 30, ήμιπολυτελοΰς δέ τοιούτου άντί δραχμών 150 εκαοτον. 
2. —Ή έκδοθησομένη τήν 18/4/73 σειρά κοινών γραμματοσήμων «ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ — Τμήμα Β » δεν θά άποσταλή εις τους κ.κ. συνδρο-
μητάς, λόγω τής μεγάλης ονομαστικής αξίας της. 
Οί, έκ τούτων, επιθυμούντες, δύνανται νά προμηθευθούν τά γραμματόσημα τής έν λόγω σειράς έκ τών κατά τόπους Ταχ. Γραφείων, τά όποια θά 
δεχθούν καϊ προεγγραφάς διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας τής σειράς ταύτης μέχρι τής 5ης Απριλίου 1973. 



Εις «Γεωλογικούς» χρόνους ή Ε λ λ ά ς άπετέλει ένιαΐον 
χερσαΐον χώρον μετά τής Μικρας Α σ ί α ς , υπό τήν όνο-
μασίαν Αίγηΐς, εις τοϋτο δέ δύναται νά άναζητηθή και ή 
ενάτης Πολιτισμών. Πράγματι άφ' δτου ό άνθρωπος άνε-
φάνη εις τήν περιοχήν αυτήν μέχρι καϊ τών ήμερων μας, 
ό Πολιτισμός υπήρξε, βασικώς, κοινός, ανεξαρτήτως πολι
τικών συνθηκών, φυλών και θρησκειών. 

Τό πνεύμα τής Α ρ χ α ί α ς Ε λ λ ά δ ο ς έγεννήθη και ήκμασεν 
έξ ϊσου εις τήν Ε λ λ ά δ α καϊ τήν Ά σ ί α ν . Έ κ τής προ
αιώνιου δέ ταύτης παραδόσεως τό πνεύμα τής Ε λ λ ά δ ο ς 
ύπήρξεν ό πυρή ν τοΰ Δυτικού Πολιτ ισμού. 

Κάποτε, ίσως πέριξ τής ε ικοστής χιλιετηρίδος π.Χ. έβυ-
θίσθη τό μέγα "Ορος τής Αίγηΐδος. Απέμε ιναν εκτός τής 
θαλάσσης μόνον αί ύψηλότεραι κορυφαϊ τών βουνών, και 
αύται είναι αί Κυκλάδες. Εις τό ασθενές αυτό μέρος τοΰ 
φλοιού τής Γής ηφαίστεια ήνοιξαν τόν δρόμον των. 
Έ ξ αυτών δύο μεγάλα καϊ πολλά μικρότερα έσχημάτισαν 
σ ιγά -σ ιγά μίαν ένιαίαν νήσον, τήν Θήραν. 

Έ σ β έ σ θ η σ α ν έν συνεχεία, χιλιάδες έτη έπέρασαν καϊ ή 
θ ή ρ α απέκτησε χώμα, ύδατα, βλάστησιν καϊ πανίδα. 
Περί τό 3000 π.Χ. εδέχθη τούς πρώτους κατοίκους. Τ Ητο 
εύφορωτάτη, δπως δλαι αί ηφαιστειογενείς νήσοι . "Οπως 
γνωρίζομεν τώρα, ανέπτυξε θαυμάσιον πολιτισμόν, ύπό 
τήν σκιάν τής Μινωικής Κρήτης , χωρίς ποσώς νά χά
ση καϊ τόν άτομικόν της χαρακτήρα. 
Ή ευημερία καί ή τέχνη εύρίσκοντο καϊ έδώ εις τό άπό-
γειον. Ή τ ο πραγματικώς μία ευτυχής νήσος μέ μεγάλην 
πόλιν, πολυτελείς κατοικίας, θαυμάσιας τοιχογραφίας, 
ύπέροχον κεραμεικήν, μέ γνώσιν τής γραφής καί μέ ά-
κμαΐον έμπόριον. Ά λ λ ά μίαν ήμέραν, περί τόέτος 1500π.Χ., 
τά έγκατα τής γής άφυπνίσθησαν έκ νέου μέ άπερίγραπτον 
μανίαν. 
Φοβερός σεισμός υπήρξε τό προοίμιον, ό όποιος έσάρωσε 
κάθε οίκοδομήν. 
Έ κ τής δραστηριότητος τοΰ άφυπνισθέντος ηφαιστείου 
83 τετραγωνικά χιλιόμετρα (τό ήμισυ τής δλης νήσου) 
έχάθησαν μεταξύ ουρανού και τής αβύσσου τής «καλδέ-
ρας» (αρχικού βάθους 800 μέτρων). Είναι ή μεγίστη έκ-
ρηξις ηφαιστείου έξ δσων γνωρίζομεν εις τήν Περιοχήν 
Ίστορικότητος τοΰ Πλανήτου μας. Υποστηρ ίζετα ι δτι τό 
ΰψος τών κυμάτων έφθασεν εις άπίστευτον σημεϊον. Ζέου-
σα τέφρα έπεσεν έξ ουρανών καί κατέστρεψε δένδρα καί 
φυτείας. Έ π ί ημέρας τό σκότος παρετείνετο, διότι ό ήλιος 
δέν ήτο δυνατόν νά φθάση εις τήν άτμόσφαιραν τοΰ Αιγαίου. 
Αί άνασκαφαί αί όποϊαι συνεχίζονται, παρέχουν τήν ακό-
λουθον ε ικόνα: Μέγας σεισμός κατέστρεψε κατά πρώτον 
όλόκληρον τήν πόλιν. "Ολαι αί οίκίαι ε ίχον δύο καί τρεις 

ορόφους έξ αυτών παρέμειναν όρθιοι οί τοίχοι μέχρι καί 
τών τριών πατωμάτων. Οί κάτοικοι δέν έφυγον αμέσως. 
Παρέμειναν καί προσεπάθουν νά περισώσουν δ,τι ήτο δυ
νατόν έκ τών ερειπίων. 

Σκελετοί δέν ευρέθησαν μέχρι τοΰδε. Εις τινα διαμερίσμα
τα έγκατεστάθησαν πρόχειρα εργαστήρια. Εις άλλα άπε-
θήκευσαν δσα αγγεία καί άλλα πράγματα ήδυνήθησαν νά 
περισυλλέξουν. Εις ώρισμένας περιοχάς τής πόλεως άπε-
μάκρυναν τά ερείπια καί έκαθάρισαν αύλάς και δρόμους. 
Ή ανάπαυλα δέν διήρκεσε πολύ. "Ισως μήνας, ίσως καί 
ημέρας μόνον. Τό ήφαίστειον έξύπνησεν αιφνιδίως. 

Προηγήθη ή εκπομπή καπνοΰ καί ή πρώτη βροχή κισή-
ρεως ήρχισεν άπό τόν ούρανόν. Έντρομο ι καί άπηλπι-
σμένοι πλέον οί κάτοικοι άφήκαν τά ερείπια καί έπεζήτη-
σαν νά σώσουν τάς ψυχάς των. 'Ό,τι είχον πολύτιμον τό 
παρέλαβον μαζί των. Τό πόσοι έξ αυτών ήδυνήθησαν νά 
σωθούν, εξαρτάται έκ τών λεπτομερειών τής εκρήξεως, 
αί όποϊαι αγνοούνται. 

Δέν είναι άπίθανον νά ευρεθούν κάποτε συσσωρευμένοι 
εις καμμίαν παραλίαν, δπου είχον καταφύγει άγωνιώντες 
νά επιβιβασθούν εις πλοία. 

Ά λ λ ά αί άνασκαφαί δέν έπιστοποίησαν μόνον τήν δρα-
ματικήν τύχην τής νήσου καί τών κατοίκων της. 
"Εφεραν συγχρόνως εις φώς λίαν αξιόλογα έργα τέχνης 
θαυμαστά ντοκουμέντα ρυθμού καί χάριτος. 
Τά ευρήματα τής θ ή ρ α ς , συνιστοΰν αναμφιβόλως μήνυμα 
τοΰ τόσον άκτινοβόλου Αίγιακοΰ Πολιτ ισμού τής Μινωι
κής εποχής, τό όποιον μέ τήν ύπόκρουσιν συγκλονιστικών 
γεολογικών μεταλλαγών, μας μεταδίδει θεσπεσίαν καί γέ-
μουσαν θρησκευτικών τόνων μουσικήν, μας παρουσιάζει 
τό χαμόγελον μιας ισόρροπου καί φυσικής ζωής καί μας 
προσφέρει τό ένεκτίμητον νέκταρ τής εδραιωμένης εις τήν 
καταξύοσιν τοΰ άνθρωπισμοΰ, αισιοδοξίας. 

Ό τ α ν βλέπωμεν εις μίαν μικράν νήσον, δπως ή θ ή ρ α , τό-
σην εύμάρειαν καί τόσον μεγάλην πρόοδον τής αστικής 
ζωής. Τόσον έκλεπτυσμένον πολιτ ισμόν καί τόσην αϊσθη-
σιν τής μεγάλης Τέχνης. Τόσην πρόοδον εις τάς διεθνείς 
σχέσεις , τέλος τόσον καταφανή τήν εικόνα τής ε ιρήνης 
καί τής ευτυχίας, τότε μόνον θά έννοήσωμεν καί έν άλλο 
γεγονός: Ό τ ι οί Α ρ χ α ί ο ι μόνον εις τάς νήσους έθεώρησαν 
δτι υπάρχει τό ιδανικόν τής ζωής. Ό τ ι έδημιούργησαν 
τούς μύθους περί πανευτυχών νήσων, δπως ή Σχερία καί 
ή Ατλαντ ί ς . Ό τ ι , τέλος καί μετά θάνατον ή αιωνία ευ
τυχία ανέμενε τούς ανθρώπους εις τήν νήσον ή τάς νή
σους τών Μακάρων. 

(Απάνθισμα έκ τών δημοσιευμάτων τοΰ Καθηγητού κ. Σπ. Μαρινάτου). 


