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ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμαϊ 2,50 — τεμάχια 4.400.000. 
2. Δραχμαϊ 6,50 — τεμάχια 600.000. 

«Ή προσωπογραφία τοΰ Γεωργ. Παπανικολάου». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, υπό τής Καλλιτέχνι-
δος Βασιλικής Κωνσταντινέα βάσει φωτογραφίας. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 x 43,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 
τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι «Άσπιώτη-Έλκα» Α.Ε. 
Αθήναι. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς τήν κυκλοφορίαν τήν ΙΟην 
Αυγούστου 1973 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 10ης 
Αυγούστου 1974, έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 11 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς επί πλέον τής ονομαστικής 
αξίας τών έπ' αυτών γραμματοσήμων. 
Οί έν τώ έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 20ής Ιουλίου 1973. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

Τήν 22αν Όκτωβρίου 1973 θά τεθή είς τήν κυκλοφορίαν 
άναμνηστικόν γραμματόσημον, διά τό «Ε' Συμπόσιον τής 
Ευρωπαϊκής Διασκέψεως'Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ)», 
κλάσεως δραχμών 4,50. 
Προεγγραφαί διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 
τοΰ γραμματοσήμου τούτου, έκαστος τών οποίων θά διατί
θεται άντί δραχμών 6,50, θά. ένεργηθοΰν, ύπό τών ενδια
φερομένων, είς τά κατά τόπους ταχυδρομικά Γραφεία, 
μέχρι καί τής 2ας Όκτωβρίου 1973. 



Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ 
(1 8 83- 1 962) 

Ό Γεώργιος Παπανικολάου έγεννήθη είς τήν Κύμην τής 
Εύβοιας. Ήτο υιός τοΰ Νικολάου Παπανικολάου, ίατροΰ, 
όστις διετέλεσεν επανειλημμένως βουλευτής καί Δήμαρ
χος. Έτελείωσε τό Γυμνάσιον καί έν συνεχεία τάς σπου-
δάς τής Ιατρικής είς τό Πανεπιστήμιον Α θ η ν ώ ν (1905). 
Τό ενδιαφέρον του διά τό αίνιγμα τοΰ σύμπαντος καί τά 
μυστήρια τοΰ άνθρωπου τόν έφεραν είς τήν Ίένα καί με
τέπειτα είς τό Freiburg (I. Br.), είς τό Μόναχον καί είς τό 
Παρίσι, όπου παρά τό πλευρόν μεγάλων διδασκάλων έσπού-
δασε φιλοσοφίαν καί βιολογίαν. 'Επέστρεψεν είς τάς Αθή
νας κατά τό έτος 1910 ότε καί ένυμφεύθη τήν Μαρίαν Μαυ-
ρογέννη τήν οποίαν ιδιαιτέρως εκτιμούσε, έμελλε δέ αύτη 
νά σταθή είς τήν πολύπλευρον σταδιοδρομίαν του ή αφο
σιωμένη σύντροφος καί • συνεργάτις του. "Εφυγε έκ νέου 
μαζί της διά τό Μονακό όπου είργάσθη είς τό 'Υδροβιο-
λογικόν Έργαστήριον καί τήν περίφημον ώκεανογραφι-
κήν θαλαμηγόν τοΰ Πρίγκηπος Αλβέρτου. Είς τήν Ελ
λάδα επέστρεψε τό 1912 διά νά υπηρέτηση τήν Πατρίδα 
του εϊς τούς Βαλκανικούς Πολέμους ώς έφεδρος Άνθυπί-
ατρος. Τό έτος 1914 απεφάσισε νά έπισκεφθή τόν Thomas 
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Morgan, διάσημον ζωολόγον καί ίδρυτήν τής Γενετικής 
(Βραβεΐον Νόμπελ) είς τήν Νέαν 'Υόρκην, ένθα, κατόπιν 
πολλών περιπετειών διά τήν συντήρησιν τοΰ ζεύγους, 
κατώρθωσε νά διορισθή βοηθός είς τό Παθολογοανατο-
μικόν Έργαστήριον τοΰ New York Hospital. Έκεϊ ήρχισε 
τάς πρωτοποριακός έρευνας του, αί όποϊαι τόν ώδήγη-
σαν ν' ανακάλυψη ότι τό κολπικόν έκκριμμα τών κατω
τέρων θηλαστικών παρουσιάζει περιοδικάς κυτταρικάς 
άλλαγάς ανάλογους μέ τόν οίστρον (1917). 
Ήτο ή πρώτη φορά κατά τήν οποίαν άπεδίδετο σημασία 
είς τά άποφολιδωμένα (exfoliated) κύτταρα. Ή πρωτότυπος 
αύτη άνακάλυψις μαζί μέ άλλας εργασίας προήγαγον τόν 
Παπανικολάου είς Έκτακτον Καθηγητήν τής Κλινικής 
Ανατομίας τοΰ Πανεπιστημίου Κορνέλλ (1917). Μετά ταΰτα 
'διωρίσθη Καθηγητής τής Ζωολογίας είς τό Πανεπιστήμιον 
Αθηνών, χωρίς όμως νά πραγματοποιηθή ή άνάληψις τών 
καθηκόντων του. Είς τήν συνέχειαν τών ερευνών του εις τήν 
Νέαν Ύόρκην, αί όποϊαι μέ τήν συνεργασίαν τοΰ Woman 
Hospital έπεξετάθησαν καί είς γυναίκας, ανακαλύπτει 
δτι καί είς τόν γυναικεΐον γεννητικόν κύκλον παρουσιά
ζονται κυτταρολογικοί ίδιομορφίαι. Άπό τότε τά κυττα
ρολογικά ευρήματα έχουν συνδεθή στενώς μέ τήν γυναι-
κείαν όρμονολογίαν. Πρέπει νά τονισθή ότι όλα τάέπιστη-



μονικά μέσα τής αναπτύξεως τής κυτταρολογίας ανήκουν 
αποκλειστικώς είς τόν Παπανικολάου ό όποιος δέν υπήρξε 
συνεχιστής αυτών άλλά πραγματικός δημιουργός των. 

Αί έρευναι αύται τόν ώδήγησαν είς τήν παρατήρησιν (1939) 
ότι τά κύτταρα τά όποια άποφολιδώνονται άπό τόν γυναι-
κεΐον καρκίνον παρουσιάζουν χαρακτηριστικός αλλοιώ
σεις. Τό 1943 δημοσιεύει μέ τόν Γυναικολόγον Traut τήν 
περίφημον μονογραφίαν του «Diagnosis of the Utering 
Cancer by Vaginal Smears». 

Ό Π. δέν ήτο -καρκινολόγος, άλλά ό μεγάλος ερευνητής 
ό όποιος άνεκάλυψε μέσα είς τά απορρίμματα τών κοιλο
τήτων τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού, ένα περιφρονημένον 
έως τότε κυτταρικόν κόσμον, ό όποιος απετέλεσε τό περι-
εχόμενον τοΰ νέου καί σημαντικωτάτου κλάδου τής Κυτ
ταρολογίας. 

Αί έρευναι τοΰ Π. απεκάλυψαν ότι είναι δυνατόν νά άνι-
χνεύωνται είς τά κυτταρολογικά ευρήματα τά πρώιμα στά
δια τοΰ καρκίνου καί ότι ούτω αί περιπτώσεις αύται 
προσφέρονται εγκαίρως είς τήν έφαρμογήν τής ελπιδο
φόρου θεραπευτικής αγωγής. 

Ή ανιχνευτική μέθοδος τοΰ Π. έγινε κτήμα όλου τοΰ κό
σμου. Είς αυτήν οφείλεται ή σωτηρία εκατομμυρίων αν
θρώπων καί ή βελτίωσις τών θεραπευτικών στατιστικών. 
Τό έτος 1961 ίδρύθη είς τό Μαϊάμι τής Φλωρίδος τό 
«Papanikolaou Cancer Research Institutes Ή ηλικία του, 
όμως, δέν τοΰ επέτρεψε νά τό χαρή προσωπικώς. Απέθανε 
τό 1962 είς ήλικίαν 79 ετών. 

Ό Π. έδημοσίευσε πολλάς σχετικάς εργασίας καί μεταξύ 
αυτών τόν περίφημον Κυτταρολογικόν Άτλαντα του. 
Έτιμήθη μέ άπειρα βραβεία, διακρίσεις καί παράσημα. 
Μετά τόν θάνατον του, ή χήρα του έχει άνακηρυχθή ισό
βιος Επίτιμος Πρόεδρος τής American Cancer Society. 

Ό Π. ύπήρξεν άνθρωπος απλός καί θερμός "Ελλην πατρι
ώτης, διατηρών στενή ν επαφή ν μέ τήν πατρίδα του. Ή 
ισχυρά καί συμπαθής προσωπικότης του, ή οποία τόν ώδή-
γησεν είς τό έπιστημονικόν μεγαλούργημα του, δικαιοΰται 
αναμφισβητήτως τής ευγνωμοσύνης τής άνθρωπότητος. 

Ν. Κ. ΑΟΥΡΟΣ 
Ακαδημαϊκός 

Όμότιμος Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πρόεδρος τοΰ Διεθνοΰς Κολλεγίου τών Χειρουργών. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί ή 
"Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας Κυκλοφορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρο
μητών ώς καί διά πασαν σχετικήν πληροφορίαν δύ
νανται νά άπευθύνωνται είς τήν 'Υπηρεσίαν - Φιλοτε
λισμού, οδός Αιόλου 100, Αθήναι (131). 
Οί έν τώ έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον τής Επικρατείας. 


