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Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ — Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ — Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

1. Δραχμαί 0,20 — Τεμάχια 11.000.000. Ενδυμασία Μεγάρων. 
'Ο καπλαμάς είναι ή δεύτερη φορεσιά τών Μεγάρων πού οί μεγαρί-
τισσες, παντρεμένες κι ελεύθερες, τή φορούσαν τις Κυριακές καί τις 
μικρές γιορτές. Τό δνομά της τό έχει πάρει άπό τόν μακρύ, σκούρο 
μπλέ, επενδύτη, πού είναι ολόκληρος φοδραρισμένος μέ λευκό χασέ 
κι έχει εσωτερικό, κόκκινο ποδόγυρο, 

2. Δραχμαί 0,30 — Τεμάχια 5.000.000. Ενδυμασία Σαλαμίνος. 
'Η επίσημη φορεσιά τής Σαλαμίνος, φοριόταν άπό τις γυναίκες τις γιορ
τές, έπί ένα χρόνο μετά τό γάμο ή μέχρις ότου γεννιόταν τό πρώτο 
παιδί. Χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι ή μακριά λευκή αραχνο
ΰφαντη μπόλια, τό πλεγμένο μέ χάντρες επιστήθιο καί οί πολλές σειρές 
αλυσίδες μέ τά φλωριά. 

3. Δραχμαί 0,50 — Τεμάχια 11.000.000. Ενδυμασία Αιδηψού. 
Φορεσιά νυφική καί γιορτινή μέ πλούσια κεντητή διακόσμηση, πού 
φοριόταν σ' ολόκληρη τήν επαρχία Ιστιαίας. 

4. Δραχμαί 1,00 — Τεμάχια 10.000.000. Ενδυμασία Κύμης. 
'Η ενδυμασία τής Κύμης είναι άπό τις πιό άπλες καί κομψές ποικιλίες 
τών ελληνικών εθνικών ενδυμασιών. Συνηθιζόταν σά νυφική καί 
γιορτινή φορεσιά μετά τό 1850. 

5. Δραχμαί 1,50 — Τεμάχια 19.000.000. Ενδυμασία Στέρεας Ελλάδος. 
'Η ποκαμίσα, όπως ονομάζεται ή χωρική αυτή φορεσιά, είναι απλου
στευμένη μορφή τής φουστανέλλας, πού εμφανίστηκε κατά τά τέλη τοΰ 
περασμένου αιώνα στά χωριά τής Αττικής καί τής Ρούμελης, γιά νά 
έπεκταθή σ' ολόκληρη τή Στερεά Ελλάδα καί τήν Πελοπόννησο. 

6. Δραχμαί 2,00 — Τεμάχια 23.000.000. Ενδυμασία Δεσφίνης. 
'Η φορεσιά αυτή ονομάζεται καί άραχωβίτικη καί είναι ή νεώτερη 
ενδυμασία τής περιοχής 'Αμφίσσης - Διστόμου. 'Από τήν παλαιότερη 
μορφή της διατηρεί τή σεγκούνα, τόν φουκα, όπως ονομάζεται τό 
μεγάλο μάλλινο ζωνάρι καί τήν τσόχινη χρυσοκέντητη ποδιά. 

7. Δραχμαί 3,00 — Τεμάχια 23.000.000. Ενδυμασία Ηπείρου (Ιωάννινα). 
'Η φορεσιά τών Ιωαννίνων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιό πλούσιες 
αστικές ποικιλίες. Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι τό πιρπιρί, 
ό βαρύτιμος δηλαδή μακρύς επενδύτης, πού ραβόταν άπό τσόχα ή 
βελούδο καί κεντιόταν μέ μεταξωτά καί χρυσά κορδόνια. 

8. Δραχμαί 3,50 — Τεμάχια 12.000.000. Ενδυμασία Ναούσης. 
Χαρακτηριστική αστική ενδυμασία πού φοριόταν καί στήν Βέρροια 
μέ μικρές παραλλαγές κυρίως στόν κεφαλόδεσμο. Τό φέσι μέ τή μακριά 
χρυσή καί μεταξωτή φούντα, είναι άπό τά πιό πλούσια καλύμματα τοΰ 
κεφαλιοΰ. 

9. Δραχμαί 4,00 — Τεμάχια 4.000.000. Ενδυμασία Χασίων. 
'Η ωραία αυτή ενδυμασία, συνηθιζόταν σ' ολόκληρη τήν περιοχή τών 
Χασίων (δηλαδή τών Καμβουνίων ορέων) καί είδικώτερα ανάμεσα στά 
Σέρβια καί τή Δεσκάτη. Τό ποκάμισο καί ό μακρύς λευκός επενδύτης, 
έχουν πλούσια κεντητή διακόσμηση. 

10. Δραχμαί 4,50 — Τεμάχια 12.000.000. Ενδυμασία Θάσου. 
Γιορτινή ενδυμασία πού φοριόταν ώς τά νεώτερα χρόνια σ' όλα τά 
χωριά τής Θάσου. Τό μακρύ πτυχωτό φόρεμα ραβόταν άπό βαρύτιμη 
μεταξωτή στόφφα πολλές φορές χρυσοΰφαντη. "Αλλα χαρακτηριστικά 
εξαρτήματα είναι τό μεγάλο μάλλινο κεφαλομάνδηλλο καί τό χρυσοκεν
τημένο κοντογούνι, μέ τό ιδιότυπο τελείωμα τών μανικιών. 

11. Δραχμαί 5,00 — Τεμάχια 13.000.000. Ενδυμασία Σκοπέλου. 
'Η νυφική καί γιορτινή φορεσιά τής Σκοπέλου είναι άπό τις πιό ιδι
όρρυθμες ποικιλίες τών εθνικών μας ενδυμασιών. Γιά νά γίνη τό πλα-
τύτάτο πλουσιοκεντημένο φόρεμα, ή φουστάνα καί τά αλλεπάλληλα 
μισοφόρια πού φοριούνταν άπό κάτω, χρειάζονταν κάπου 65 μ. υφά
σματος. Χαρακτηριστικός είναι ό πολύπλοκος κεφαλόδεσμος, πού 
αποτελείται άπό πολλά καί διάφορα κομμάτια. 

12. Δραχμαί 6,50 — Τεμάχια 13.000.000. Ενδυμασία "Ηπείρου. 
'Απλή χωρική φορεσιά, πού συνηθιζόταν στήν περιοχή τών Γραμμε-
νοχωρίων, στά Β-Δ τών Ιωαννίνων. Χαρακτηριστικά είναι τά πολλά 
μαύρα εξαρτήματα καί τά κόκκινα τσαρούχια μέ τις γυριστές μύτες. 

'ί 
13. Δραχμαί 10,00 — Τεμάχια 13.000.000. Ενδυμασία Πηλίου. 

Τυπική αστική φορεσιά, πού διαμορφώθηκε κατά τήν τελευταία περί
οδο, άπό επίδραση τής φορεσιάς τής Αμαλίας, γιά νά άντικαταστήση 
άλλες παλαιότερες ενδυματολογικές παραλλαγές τής περιοχής τοΰ 
Πηλίου. 

14. Δραχμαί 25,00 — Τεμάχια 5.000.000. Ενδυμασία Κερκύρας (Λευκίμμη). ' 
'Η νυφική καί γιορτινή φορεσιά τής Λευκίμμης είναι ή πιό χαρα
κτηριστική καί ή πιό γνωστή Κερκυραϊκή ενδυμασία. Μέ φανερές 
δυτικές επιδράσεις, κυρίως στό στολισμό τοΰ κεφαλιοΰ καί στά πλούσια 
χρυσά κοσμήματα τοΰ στήθους, περιλαμβάνει τρία χρυσοκέντητα 
εξαρτήματα τό τζιπούνι, τή ζώνη καί τό πεσελί, πού είναι άπό τά πιό 
γνήσια καί τά πιό πλούσια έργα τής παραδοσιακής τέχνης τών χρυσο-
ραφτάδων . 

15. Δραχμαί 30,00 — Τεμάχια 1.000.000. Ενδυμασία Βοιωτίας (Τανάγρα). 
Γιορτινή φορεσιά τής περιοχής τής Τανάγρας. Χαρακτηρίζεται άπό 
τόν πλούσιο κεντητό μέ σκούρα χρώματα διάκοσμο τοΰ ποκαμίσου 
καί τοΰ τζάκου. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΠΗΣ ΖΩΡΑ 

Λ Ο Ι Π Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ καί ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ύ π ό τών καλλιτεχνών Παναγιώτου 
Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26 x 36,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι «'Ασπιώτη-Έλκα Α.Ε.». Αθήναι . 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $1 = 29,85 δραχμαί. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 
Τά έν λόγφ γραμματόσημα θά τεθούν εις κυκλοφορίαν τήν 5ην Δεκεμβρίου 
1974 καί θά πωλούνται μέχρι πλήρους εξαντλήσεως των. 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Ι Π Ρ Ω Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 
Θά έκδοθοΰν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Τά γραμματόσημα τής σειράς θά είναι έπικεκολλημένα έπί τριών φακέλων, 
άπαντες δέ ούτοι θά διατεθούν άντί δραχμών 103, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον 
τής συνολικής αξίας τών έφ' έκαστου φακέλου έπικεκολλημένων γραμματο
σήμων. 
Οί έν τώ έσωτερικώ ενδιαφερόμενοι, διά τήν άπόκτησιν τοιούτων φακέλων 
δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προεγγραφήν εις τά κατά τόπους Ταχυ
δρομικά Γραφεία άπό τής 5ης μέχρι καί τής 20ής Νοεμβρίου 1974. 

Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Ι Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ω Ν 
Ή έν λόγω σειρά δέν θά άποσταλη εις τούς κ.κ. συνδρομητάς, λόγω τής με
γάλης ονομαστικής αξίας της. 
Συνεπώς, οί έκ τούτων έπιθυμοΰντες δύνανται νά προμηθευθούν τά γραμ
ματόσημα τής σειράς ταύτης έκ τών κατά τόπους Ταχυδρομικών Γραφείων, 
έκ τών οποίων θά προμηθευθοΰν, επίσης, φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφο
ρίας κατόπιν τής κατά τ' ανωτέρω προεγγραφής των. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή Υπηρεσία συν
δρομητών μονίμων παραγγελιών γραμματοσήμων 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 Ένσήμων-Φιλοτελισμοΰ, Όδός Αίολου 100, Αθήναι . 
Οί έν τφ έσωτερικφ τής χώρας διαμένοντες, δύνανται νά άπευθύνωνται 
καί είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν Γραφεΐον τής Επικρατείας. 

Καθίσταται γνωστόν είς τούς συνδρομητάς ότι πασα αίτησις ή χρημα
τική κατάθεσις αυτών υπολογίζεται άπό τής αυτής ημέρας τοΰ επομένου 
μηνός. Συνεπώς διά νά δύνανται νά λαμβάνουν όλας τάς έκδιδομένας 
σειράς γραμματοσήμων δέον νά μεριμνούν, ώστε ό λογαριασμός των 
νά έμφανίζη επαρκές πιστωτικόν ύπόλοιπον ένα τουλάχιστον μήνα 
πρό τής κυκλοφορίας έκαστης τούτων. 


