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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 1969 

Ή Ε λ λ ά ς κυριολεκτικά είναι κομμάτι στέρεας αγκυροβολημένο 
στή θάλασσα. Τήν περιβρέχουν τά πελάγη Αιγαίο, Κρητ ικό , 
Ι ό ν ι ο . Οί ακτές της, οί κόλποι, οί όρμοι, οί χερσόνησοι , οί 
εκατοντάδες τών νησιών της καλύπτουν έκταση παραλίων πάνω 
άπό δέκα πέντε χ ιλιάδες χ ιλιόμετρα. Ά π ό τούς αρχαιότατους 
χρόνους ή οϊκονομία της, τό εμπόριο, ή ανάπτυξη, ό πολιτ ι 
σμός της ξεκινοϋν άπό ευχέρεια πού είχε μέ τά πλοία της νά 
έπικοινωνή μέ όλες τϊς χώρες τοϋ τότε γνωστού κόσμου άπό 
τίς όποιες άντλησε στήν υποτυπώδη μορφή τους μερικά άπό τά 
αναγκαία πολιτ ιστικά στοιχε ία τής ζωής γιά νά τά ανάπτυξη, 
νά τά έμπλουτίση νά τά διαμορφώυη μέ τήν πρόωρη ωριμότητα 
στήν όποια ακόμα κι" άπό τούς πρώτους ίστορικούς χρόνους, είχε 
φθάσει ό λαός της. 

Ή θάλασσα υμνήθηκε άπό τήν ελληνική ποίηση. Ή Όδύσσεια , 
κατά κύριο λόγο, έπος τής μεγάλης θαλασσινής περιπέτειας, 
διέπλασε στήν μορφή του Όδυσσέα τόν εκπρόσωπο ή μάλλον 
τόν τύπο Οχι μόνον τοϋ ξενητεμένου νοσταλγού τής πατρώας 
γής, άλλά καί τοϋ θαρραλέου, τοΰ ακαταπόνητου, τοϋ άξιου 
ναύτη νά άντιμετωπίζη καί νά νικά τήν όργή τοϋ μανιασμένου 
πελάγους. 

Γιομάτος αγάπη ό "Ελλην γιά τήν θάλασσα του θέλησε τή γοη
τεία τών συγκινήσεων πού παρέχει, νά κάνη νά τή γνωρίσουν 
καί οί ξένοι του. "Ετσι γέμισε τίς γραφικώτατες ακτές τής χώ
ρας του καί τών άπειρόκαλλων νησιών του μέ εγκαταστάσεις 
απόλυτα συγχρονισμένες θαλασσινών αθλημάτων, μέ ξενοδοχεία 
άρτια έξωπλισμένα καί μέ κέντρα πλήρων ανέσεων πού δέν α
φήνουν ανικανοποίητη καί τήν πιό απαιτητική ιδιοτροπία. 

Χιλιάδες χιλιάδων άλμπουρα προβάλλουν ολοένα μέσα άπό τούς 
αφρούς τών ωκεανών τής υδρογείου μέ τά πολύχρωμα σήματα 
τών χωρών όλου τοϋ κόσμου, άλμπουρα καραβιών πού ή πορεία 
τους συγκλίνει πρό τήν νότια αυτήν στεριανή άκρη τής ηπεί
ρου, πού κάνει νά αναδύεται ή Ευρώπη μέσα άπό τήν ένδοξώ-
τερη, τήν πιό φωτεινή, τήν ανάβρα αυτήν τοϋ πολιτ ισμού πού 
λέγεται ανατολική Μεσόγειος. 'Ιδίως τελευταία στήν Ε λ λ ά δ α 
άναπτύχθησαν μέ ρυθμό θαυμαστό όχι μόνο ή Ιστιοπλοΐα άλλά 
γενικά κάθε άθλημα πού δένεται μέ τή θάλασσα. Καί οί ξένοι 
έκτος άπό τήν απόλαυση καί τή χαλάρωση τών κουρασμένων 
νεύρων τους ( Re laxe) πού θά δοκιμάζουν ασφαλώς καί σέ κάθε 
άλλη όμορφη γωνιά τοϋ κόσμου, έδώ Ιδιαίτερα θά απαντήσουν 
τόν ανεπανάληπτο συνδυασμό νά απολαμβάνουν τή γοητεία καί 
τήν μαγεία πού τό πλήθος τών ιστορικών, τών κλασσικών τό
πων καί μνημείων θά τούς προσφέρουν όταν δίπλα άπό τήν πλάζ 

καί τό ξενοδοχείο τους ό δρόμος πού περνά τούς οδηγεί σέ 
ελάχιστη ώρα εμπρός σ' ένα αρχαίο ναό, σ' ένα ιστορικά γνω
στό μνημείο σέ μιά θέση τών αρχαίων χρόνων πού είχε παίξει 
πρωτεύοντα ρόλο γιά νά έχη υπάρξει ό σημερινός δυτικός πο
λιτ ισμός. Ό ναός τοϋ Ποσειδώνα στό Σούνιο, ή 'Αφαία στήν 
Αίγινα, ό Παρθενώνας, ή "Ολυμπία, οί Μυκήνες, ή Επ ίδαυρος , 
οί Δελφοί, ή Δωδώνη λικνίζουν τήν ανάμνηση τής παλιάς αί
γλης των στόν φλοίσβο τοϋ κυματισμού τής θάλασσας πού 
μουρμουρίζει λίγα βήματα παραδίπλα. 

Πέρα όμως άπό τό ισχυρότατο αυτό θαλασσινό στοιχείο έλξεως 
ή Ε λ λ ά ς καλεί τούς ξένους στις εκδηλώσεις πού συνοψίζονται 
κάθε χρόνο στό Φεστιβάλ τών Αθηνών όπου στόν κλασσικό 
κάτω άπό τόν Παρθενώνα χώρο, στό θέατρο τοΰ Ήρώδου τοϋ 
'Αττικοϋ αναβιώνει τό αρχαίο δράμα καί ακούεται αυτούσια ή 
φωνή τής κλασσικής αρχαιότητας νά ήχή σέ ένα κόσμο σύγ
χρονο πού τόσο τήν έχει ανάγκη γιά νά γίνη καλλίτερος. Ό 
χορός στό ελληνικό δράμα εκπροσωπεί τήν σοφή πείρα τοΰ 
λαού πού ό πολιτ ισμός του τοϋ δίνει τό δικαίωμα νά κρίνη τίς 
πράξεις τών αρχόντων του καί νά τούς νουθετή. 

Ή σειρά τών παραπάνω σκέψεων και ίδεών εκφράζεται συνο
πτικά, διαμορφωμένη στήν έκδοση τριών αναμνηστικών γραμ
ματοσήμων. 

Γραμματόσημο Αστυπάλαιας. Ξεχωρίστηκε στήν τύχη ένα άπό 
τά νησιά τής Δωδεκανήσου πού συνιστούν χαρακτηριστική εκ
προσώπηση τής νησιώτικης Ε λ λ ά δ α ς καθώς καί τοϋ χαρακτή
ρα, μπορεί νά λεχθή, τοϋ πολύτροπου λαοϋ της, γιατί άν και 
άποτελοΟν συμπαγές ενιαίο σύνολο νησιών, διατηρούν ώς τόσο 
τό καθένα τήν Ιδιορρυθμία του. 

Γραμματόσημο Μαρίνας Βουλιαγμένης. Τό γραμματόσημο αυτό 
δίνει μιά ελάχιστη εντύπωση τοϋ ναυτικού αύτοϋ όρμου πού 
αναλογικά παρόμοιοι του καί ύπό διαφόρους κλίμακες, σέ μορ
φή καί σέ έκταση, βρίσκονται διάσπαρτοι σέ 85 σημεία τών ελ
ληνικών ακτών για τήν παροχή κάθε είδους εφοδιασμού καί δι
ευκολύνσεως στους ναυτιλλομένους. 

Γραμματόσημο Φεστιβάλ Αθηνών. 'Εδώ εικονίζεται ό χορός τών 
γερόντων μιας άπό τίς αρχαίες τραγωδίες καί αποτελεί έκφραση 
πανηγυρισμού τών 15 χρόνων άπό τήν καθιέρωση τών ετησίων 
φεστιβάλ Αθηνών. 

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
τής Εθνικής Εταιρίας τών Ελλήνων Λογοτεχνών 

παρά τώ Έλληνικώ Όργανισμώ Τουρισμώ 



Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ - Σ Χ Ε Δ Ι Α 

ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΧ. 1 
"Αποψις τοΰ σταθμοΰ θαλαμηγών Βουλιαγμένης. 
Σκάφη άπό τούς ετησίους Διεθνείς "Ιστιοπλοϊ
κούς Αγώνας Αιγαίου.— Σχέδιον τοΰ Ζωγράφου 
Π. Γράβαλου. 

ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΧ. 5 
Χορός άπό παράστασιν αρχαίας τραγωδίας.— 
Σχέδιον τοΰ Χαράκτου Γ. Βελισσαρίδη. 

ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΧ. 6 
Μερική άποψις τής νήσου τοΰ Αιγαίου Α σ τ υ 
πάλαιας.— Σχέδιον τοΰ Χαράκτου Γ. Βελισσα
ρίδη. 

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ 

Δραχ. 1 . . Τεμάχια 7.800.000 
» 5 » 700.000 

» 6 » 3.500.000 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 31 x 43,5 χ ιλ ιοστά, είς φύλλα τών 
50 τεμαχίων. 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Γραφικοί Τέχναι « 'Ασπιώτη - "Ελκα» 
Α.Ε. "Αθήναι. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ : Πολυχρωμία Offset. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τά έν λόγω γραμματόσημα θά πω-
λώνται άπό τής 12ης Μαρτίου 1969 μέχρι καί τής 
12ης Μαρτίου 1970 πλήν έάν ήθελον έξαντληθή έν-
ωρίτερον. 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ : $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
Ή Φιλοτελ ική Υ π η ρ ε σ ί α θά έκδώση καί εικονο
γραφημένους φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφο
ρίας, έσφραγισμένους δ ι ' ε ιδικής αναμνηστικής 
σφραγϊδος. Τιμή έκαστου φακέλου δραχμαί 12, ήτοι 
ή ονομαστική αξία τών έπ 'αυτού γραμματοσήμων. 


