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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙβ. 100 
ΑΘΗΝΑΙ Τ. 131 

ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ» ΤΜΗΜΑ Γ 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμαί 1,50 — τεμάχια 5.400.000 
«Θεοκρατία Διός» 
(έξ έρυθρομόρφου αγγείου 5ου π.Χ. αιώνος). 

2. Δραχμαί 2 — τεμάχια 6.000.000 
«'Αθήνας Γέννησις» 
(εκ μελανόμορφου αγγείου 5ου π.Χ. αιώνος). 

3. Δραχμαί 2,50 — τεμάχια 3.000.000 
«"Αρτεμις, Α π ό λ λ ω ν , Λητώ» 
(έξ έρυθρομόρφου αγγείου 5ου π.Χ. αιώνος). 

4. Δραχμαί 10 — τεμάχια 600.000 
«Έρμης κήρυξ» 
(έκ μελανόμορφου αγγείου 5ου π.Χ. αιώνος περίπου). 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η : ύπό τών Καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 x 43,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 
τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι « 'Ασπιώτη - Έ λ κ α » Α.Ε. 
"Αθήναι. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν εις τήν κυκλοφορίαν τήν 
25ην Ιουνίου 1974 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 24ης 
"Ιουνίου 1975, έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δρχ. 18 έκαστος, 
ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής αξίας τών 
έπ' αυτού γραμματοσήμων. 
Οί έν τω έσωτερικώ ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 10ης "Ιουνίου 1974. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Τήν Μην Σεπτεμβρίου 1974 θά τεθή εις τήν κυκλοφορίαν 
ή αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «ΙΟΟετία άπό τής 
'Ιδρύσεως τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως» έκ 
τριών κλάσεων δραχμών 2, 4,50 καί 6,50. 
Προεγγραφαί διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 
τών γραμματοσήμων τούτων, έκαστος τών οποίων θά δια
τίθεται άντί δραχμών 15, θά ενεργηθούν, ύπό τών ενδια
φερομένων, εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία 
μέχρι καί τής 30ης Αυγούστου 1974. 



Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή Υπηρεσ ία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμμα
τοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 

Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομητών ώς καί διά πασαν σχετικήν πληροφορίαν δύνανται 
νά άπευθύνωνται εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Ένσημων - Φιλοτελισμού, Ό δ ό ς Αιόλου, 100 Αθήνα ι . 
Οί έν τω έσωτερικώ τής χώρας διαμένοντες, δύνανται νά άπευθύνωνται καί εις οιονδήποτε Ταχυδρομικόν Γρα-
φεΐον τής Επικρατείας . 1 



ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΣ 

(Ζεύς και "Ηρα εις θρόνον, εμπρός εις τό θεϊκόν ζεϋγος, 
Τρις). 

Μετά τούς νικηφόρους αγώνας του κατά τών Τιτάνων, 
τών Γιγάντων τοΰ Τυφωέως και τήν τιμωρίαν τών υιών 
τοΰ Τιτανος Ίαπετοΰ καί τής Ώκεανίδος Κλυμένης, ό 
Ζεύς είχε νά υπερπήδηση τρομερά εμπόδια πριν ή εγκα
θίδρυση οριστικώς τήν κυριαρχίαν του, διότι συνήντησε 
τήν σφοδράν άντίδρασιν πολλών άλλων δυνάμεων, ακόμη 
δέ καί αυτού τοΰ αμέσου περιβάλλοντος του. 
Τελικώς, επιβληθείς όλων τών έχθρων του, κατέστη από
λυτος κυρίαρχος επί θεών καί ανθρώπων καί έκτοτε έβα-
σίλευσε μετά τής συζύγου του "Ηρας. 

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 

Ή Θεά 'Αθηνα, πιστεύεται ότι διαφέρει τών άλλων θεο
τήτων τοΰ Όλύμπου , ώς έκ τοΰ τρόπου τής γεννήσεως της. 
Κατά τόν Ή σ ί ο δ ο ν , ό Ζεύς έπέλεξεν ώς σύζυγόν του τήν 
σοφωτέραν τών θυγατέρων θεών καί ανθρώπων Μήτιδα, 
ή οποία, ώς είχεν άποφασίση ή μοίρα, θά έφερεν εις τόν 
κόσμον τέκνα διακρινόμενα διά τήν σοφίαν τ ω ν τήν γλαυ-
κώπιδα παρθένον Τριτογένεια 'Αθηνα, τής αυτής πρός τήν 
τοΰ πατρός της δυνάμεως καί φρονήσεως, καί υίόν υπέρο
χου θάρρους όστις θά έβασίλευεν επί θεών καί ανθρώπων. 
Ό τ ε ή Μήτις επρόκειτο νά φέρη εις τόν κόσμον τήν 
'Αθηνα, ό Ζεύς, συμβουλευθείς τήν Γαία καί τόν Ούρανόν 
οί όποιοι έπεθύμουν νά μή περιέλθη ή εξουσία εις άλλον 
έκ τών αθανάτων Θεών, έπεισε ταύτην διά κολακευτικών 
λόγων καί τήν έκλεισεν εντός τοΰ σώματος του καί ούτω 
απέφυγε τήν τύχην τών προκατόχων του, άποκτήσας συγ
χρόνως άπό τήν θεάν τήν γνώσιν τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ. 
Ό Ζεύς, ακολουθών τά ίχνη τοΰ πατρός του, κατέπιε τήν 
Μήτιδα, φέρουσαν τό τέκνον εις τά σπλάχνα της, καί 
όταν επέστη ό χρόνος ν ' απαλλαγή τοΰ βάρους τοΰ τέκνου 
εκλήθη ύπ' αυτού ό "Ηφαιστος νά τοΰ άνοιξη τήν άθάνα-
τον κεφαλήν (κατ' άλλους ό ρόλος αυτός ανήκει εις τόν 
Προμηθέα). Τότε, κατά τόν Ό μ η ρ ι κ ό ν ΰμνον, έξήλθεν έκ 
ταύτης ή Θεά 'Αθηνα πάλλουσα αίχμηρόν άκόντιον ενώ 
ό "Ολυμπος καί πέριξ αύτοΰ ή γή έντιλάλησε εντόνως. 

ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΠΟΑΑΩΝ, ΑΗΤΩ 
Ή σύζυγος τοΰ Διός "Ηρα κατεδίωξε μανιωδώς τήν άντί-
ζηλόν της Αητώ, κόρην τοΰ Τιτανος Κοίου καί τής Φοίβης, 
προσπαθήσασα παντί τρόπο) νά έμποδίση αυτήν νά φέρη 
εις τόν κόσμον τά τέκνα της Α π ό λ λ ω ν α καί "Αρτεμιν. 
'Εν τούτοις, ή Λητώ κατώρθωσε νά διαφυγή καί νά φθάση 
κρυφίως εις τήν νήσον Δήλον, ώς αναφέρει δέ ό Ό μ η ρ ι κ ό ς 
"Υμνος εις Απόλλωνα , ότε αύτη ήσθάνθη τάς ώδίνας τοΰ 
τοκετοΰ ένηγκαλίσθη φοίνικα καί στηριζομένη εις τά γό
νατα της έγέννησε τόν Α π ό λ λ ω ν α τόν όποιον δέν έθήλα-
σεν, άλλά, ή Θέτις προσέφερε εις τό νεογνόν νέκταρ καί 
άμβροσίαν καί αί θεαί έπλυναν αυτό διά καθαρού ύδατος, 
τό ένέδυσαν διά λεπτού καί καθαρού υφάσματος καί τοΰ 
προσέφερον χρυσήν ζώνην. Ευθύς μετά τήν γέννησίν του 
ό Α π ό λ λ ω ν έζήτησε λύρα καί τόξα. 
Προηγουμένως ή Λητώ είχε φέρει εις τό φώς τήν "Αρτεμιν, 
αί έπωνυμίαι καί τά επίθετα τής οποίας είναι περισσότερα 
καί αυτών ακόμη τοΰ Διός. Αύτη, ώς ό αυτός ύμνος ανα
φέρει,, έβοήθησε τήν μητέρα της εις τόν τοκετόν. 

ΕΡΜΗΣ ΚΗΡΥΞ 

Έ κ τής ενώσεως τοΰ "Ατλαντος καί τής Πληϊνόης, έγεν-
νήθησαν αί πλειάδες, τέσσαρες έκ τών οποίων έτιμήθησαν 
διά τής εύνοιας τοΰ Διός. Ή παράδοσις όμως αναφέρεται 
μόνον εις τήν Μαϊαν, ή οποία είχε τήν κατοικίαν της εις 
τό όρος Κυλλήνη τής Αρκαδ ίας ένθα ό Ζεύς, κατακτήσας 
αυτήν, τήν κατέστησε μητέρα τοΰ Έρμου τοΰ πλέον πολυ
μήχανου καί παραδόξου τών θεών. 

Κατά τόν Ό μ η ρ ι κ ό ν ΰμνον, ό υιός τοΰ Κρόνου Ζεύς ήνώθη 
μετά τής καλλικόμου νύμφης Μαίας κατά τήν διάρκειαν 
σκοτεινής νυκτός, καθ' όν χρόνον ή σύζυγος του "Ηρα 
έκοιματο καί ουδείς κίνδυνος υπήρχε νά ύποπέση εις τήν 
άντίληψιν τών αθανάτων θεών καί θνητών ανθρώπων. "Οτε 
έσημειώθη εις τόν ούρανόν ό δέκατος μήν, ή νύμφη έφερεν 
εις τό φώς υίόν πολυμήχανον, έφευρετικόν, κλέπτην βοών, 
όδηγόν ονείρων, φύλακα θυρών, ό όποιος έμελλε, λίαν 
συντόμως, νά κάμη νά λάμψουν μεταξύ τών αθανάτων 
θεών ένδοξα έργα. 


