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ΤΑ ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Τά ευχετήρια τών Χριστουγέννων αποτελούν πάλαιαν θρη-
σκευτικήν συνήθειαν τοϋ χριστιανικού κόσμου. Σήμερον 
έχουν πλέον καθιερωθή είς παγκόσμιον έκτασιν ώς άξιολο-
γώτατον θρησκευτικόν καί κοινωνικόν έθιμον. ΓΗ έπέκτα-
σις αύτοϋ δικαιολογείται πλήρως, διότι βασίζεται είς σο-
βαρώτερον καί ούσιαστικώτερον γεγονός τής παγκοσμίου 
ιστορίας, τήν γέννησιν τοϋ Χρίστου. 'Ανά παν έτος άτομα, 
ύπηρεσίαι, οργανισμοί, ιδρύματα καί επιχειρήσεις, ίδιώται, 
άρχοντες καί δημόσιοι άνδρες, αποστέλλουν πρός όλα τά 
σημεία τοΰ ορίζοντος καί λαμβάνουν άπό όλας τάς χώρας 
τής γής, πλήθος καλλιτεχνικωτάτων εντύπων ή καί χειρο
γράφων ευχετηρίων έπ' ευκαιρία τής εορτής τών Χριστου
γέννων, διά νά τιμήσουν τήν όντως μεγάλην ταύτην έπέ-
τειον τής χριστιανοσύνης καί διά νά εκφράσουν τά συν
αισθήματα τής χαράς καί τής αγάπης των, ώς καί τάς πλέον 
ένθερμους εύχάς των πρός τούς παραλήπτας τούτων. 

Τήν έκτασιν καί τήν σοβαρότητα τοΰ εθίμου εκφράζουν 
όχι μόνον τά έκτακτα μέτρα τών ταχυδρομικών υπηρεσιών 
όλων τών χωρών τοϋ κόσμου, διά τήν ταχεϊαν καί έγκαιρον 
έπιδοσίν των, άλλά καί ή περί αυτά αναπτυχθείσα με
γάλη φιλολογική, καλλιτεχνική, βιομηχανική καί εμπο
ρική κίνησις. "Εκαστον τών ευχετηρίων τούτων εκφράζει 
πρωτίστως τήν προσωπικότητα τοΰ άποστολέως καί έν 
συνεχεία πλείστα όσα άλλα θέματα, ώς π.χ. τήν σχέσιν 
τοΰ άποστολέως πρός τόν παραλήπτην, τήν πνευματικήν 
σχέσιν αμφοτέρων πρός τήν θρησκείαν καί τήν έκπολιτι-
στικήν στάθμην τής ζωής κλπ. Γεγονός είναι ότι διά τών 
ευχετηρίων τούτων, σύμπας ό κόσμος ευρίσκεται άπαξ τοΰ 
έτους είς τήν πλέον πνευματικήν καί έλπιδοφόρον έπικοι-
νωνίαν του, τήν έπικοινωνίαν τής αγάπης καί τής ειρήνης. 
Διά τούτο θά ήτο δυνατόν νά χαρακτηρισθούν τά ευχετή
ρια ταύτα ώς έν ούσιαστικόν δείγμα τής πνευματικής στά
θμης τής εποχής μας. 

Τό βαθύτερον πνευματικόν νόημα τοΰ πράγματι ωραιότα
του τούτου χριστιανικού εθίμου έγκειται είς τήν σχέσιν 
του πρός τό νόημα τής ενανθρωπήσεως τοΰ Υιού καί Λόγου 
τοΰ Θεού, είς τό πρόσωπον τοΰ Ίησοϋ Χρίστου. Είναι δέ 
τό μήνυμα τής θείας ενανθρωπήσεως αυτό, τό όποιον ήκου-
σαν πρώτοι επάνω είς τήν γήν οί άγραυλοΰντες κατά τήν 
νύκτα τής γεννήσεως τοΰ Χριστού ποιμένες τής Βηθλεέμ 
νά διαγγέλλεται άπό τούς αγγέλους «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ 
καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία» (Λουκά 2, 14). 
Τό μήνυμα τούτο αποτελεί τήν πλέον φωτεινήν έπαγγελίαν, 
τήν πλέον ένθερμον εύχήν, τήν μεγαλυτέραν πνευματικήν 
άξίαν καί τήν δραστικωτέραν δύναμιν ουσιαστικής άνα-



πλάσεως τοϋ κόσμου. Τό γεφύρωμα ουρανού καί γής, τό 
όποιον έπραγματοποιήθη διά τής θείας ένσαρκώσεως, ανοί
γει εύρεϊαν τήν λεωφόρον είς τάς πρός τόν κόσμον μυστι
κός δυνάμεις τής χάριτος τοΰ Θεοΰ. Δι' αυτών έξησφαλίσθη 
ή πρός τά άνω σταθερά πορεία τοΰ ανθρωπίνου γένους καί 
συνήφθησαν ακατάλυτοι δεσμοί μεταξύ Θεού καί ανθρώ
πων. Τούτους τίποτε δέν είναι δυνατόν νά έκφραση καλύ-
τερον έκτος άπό τό θεσπέσιον εκείνο τρίπτυχον «πίστις, 
έλπίς, αγάπη» (1 Κορ. 13, 13). 
Μέχρι σήμερον εκατομμύρια ανθρώπων, κατώρθωσαν μέ 
τήν δύναμιν τοϋ μηνύματος τών Χριστουγέννων νά εξυψώ
σουν τήν προσωπικότητα των καί νά προσδώσουν είς αυτήν 
κύρος άκατάλυτον ενώπιον θ ε ο ΰ καί ανθρώπων. Δι' αυτών 
συνεστήθη τό τρίτον γένος ανθρώπων, τό γένος τών πολι
τών τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ. Αυτοί έγραψαν καί τό πνευμα-
τικώτερον κεφάλαιον τής ιστορίας τοΰ πολιτισμού, πρό
κειται περί τοΰ κεφαλαίου τών έργων τών πραγματικών 
μελών τής Ε κ κ λ η σ ί α ς τοΰ Χρίστου. ΔΓ αυτών έπυκνώθη 
ή κοινωνία Θεού καί ανθρώπων. Ανευ αυτών δέ ή ύπόστα-
σις τοΰ κόσμου σαλεύεται καί καθίσταται περισσότερον 
σκοτεινή. Ούτοι άποτελοΰν όχι μόνον τούς διδασκάλους, 
άλλά καί αυτήν ταύτην τήν ένσάρκωσιν τής αληθείας τής 
αγάπης καί τής ειρήνης, τών μεγαλυτέρων τούτων άξιων 
τής ζωής. 

Ό κόσμος ιδιαιτέρως σήμερον έχει απόλυτον ανάγκην 
τών άξιων τούτων. Ουδεμία δέ έξ αυτών είναι δυνατόν νά 
επικράτηση μακράν τοΰ Θεοΰ. Οί άνθρωποι έχουν ήδη 
αποδείξει, ότι μακράν τοΰ Θεοΰ δέν ήμποροΰν νά γίνουν 
ειρηνοποιοί , διότι μόνον ή ειρήνη τοΰ Θεοΰ, ή ειρήνη 
δηλαδή τοΰ μηνύματος τών Χριστουγέννων, ή πάντα νουν 
υπερέχουσα (Φιλιπ. 4, 7) δυνατόν νά άνταποκριθή είς τήν 
παγκόσμιον νοσταλγίαν αυτής. 
Έ κ α σ τ η επέτειος τών Χριστουγέννων αποτελεί μίαν νέαν 
εκάστοτε άναμετάδοσιν τοΰ μηνύματος τής γεννήσεως τοΰ 
Χριστού καί δι' αυτής νέαν πρόσκλησιν όλων τών άνθροό-
πων πρός τάς μεγάλας πνευματικός αξίας τής ζωής. Τά 
εκατομμύρια τών ταχυδρομικών ευχετηρίων τών Χριστου
γέννων πρέπει νά αναπληρώσουν τά στόματα τών αγγέλων 
είς τήν άναμετάδοσιν μέχρι τών περάτων τής γής τοΰ 
ουρανίου διαγγέλματος· «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί 
γής ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία». 

ΜΑΡΚΟΣ Α. ΣΙΩΤΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Α θ η ν ώ ν 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Δραχμών 2.50 καί 4.50 δίπλα τεμάχια 1.000.000 
« Ή Γέννησις τοϋ Χρίστου και ή Προσκύνησις τών Μάγων». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ έκ τών αντιστοίχων 
στοιχείων, ύπό τοΰ χαράκτου Γ. Βελισσαρίδη. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 27 χ 40 χιλιοστά, είς φύλλα τών 25 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι « 'Ασπ ιώτη-Έλκα Α.Ε.», 
Αθήνα ι . 
ΤΙΜΗ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ : $ = 29,85 δραχμαί. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς κυκλοφορίαν τήν 15ην 
Νοεμβρίου 1972 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 10ης Μαρ
τίου 1973, έκτος έάν ταΰτα ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά έκδοθοΰν εικονογραφημένοι καί θά διατεθούν είς τήν 
όνομαστικήν άξίαν τών έπ' αυτών γραμματοσήμων, ήτοι 
άντί δραχμών 7. 
Οί έν τω έσωτερικώ ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
γραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 3ης Νοεμβρίου έ.έ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΓΣ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2, 1972 
ΣΕΙΡΑΝ ΚΟΙΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ω Ν 
«ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ» Τ Μ Η Μ Α Α' 

Τά γραμματόσημα δραχμών 0.50, 1, 2, 2.50, 3, 4.50 καί 
6.50 τής σειράς ταύτης έξετυπώθησαν είς: 21.000.000, 
42.000.000, 50.000.000, 125.000.000, 36.000.000, 30.000.000 
καί 21.000.000 τεμάχια αντιστοίχως, άντί τών αρχικώς 
έξαγγελθεισών ποσοτήτων. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί 
ή Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών 
γραμματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλο
φορίας. 

Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρο
μητών ώς καί διά πασαν σχετικήν πληροφορίαν δύ
νανται νά άπευθύνωνται είς τήν Ύπηρεσ ίαν - Φιλο
τελισμού, οδός Αιόλου 100, Αθήνα ι . 
Οί έν τω έσωτερικώ τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφείον τής Επικρατε ίας . 


