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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ - ΦΕΓΙΕ 
«ΙΕΡΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» 

COMMEMORATIVE SET OF STAMP - FEUILLET 
"THE SANCTUARY OF ARTEMIS AMARYNTHIA" 

To ιερό tns Apapuv6ias Αρτέμιδος αποκαλύφθηκε κατόπιν συστηματικής 
αρχαιολογικής έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας 
της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ευβοίας. Πρόκειται για μνημειακό συγκρότημα που η αρχαιολογική έρευνα 
αναζητούσε για περισσότερο από έναν αιώνα. Το ιερό, σύμφωνα με αρχαίες γραπτές 
πηγές, υπήρξε από τα σημαντικότερα της Εύβοιας και άνηκε στην πόλη κράτος της 
Ερέτριας. Η ύπαρξη του ήταν γνωστή από το 10ο βιβλίο του έργου του γεωγράφου 
Στράβωνα και από επιγραφικές μαρτυρίες της Ερέτριας. Το 2007, αφού προηγήθηκε 
γεωφυσική έρευνα, ξεκίνησαν οι πρώτες ανασκαφές στους δυτικούς πρόποδες του 
λόφου «Παλαιοχώρα» ή «Παλαιοεκκλησιές», ανατολικά της σημερινής Αμαρύνθου. 
Στο χώρο της ανασκαφής έχουν έρθει στο φως, τουλάχιστον, 8 κτίρια που καλύπτουν 
την περίοδο από την αρχαϊκή έως και την ύστερη ελληνιστική εποχή. Το 2017, 
ανακαλύφθηκαν και επιγραφικές μαρτυρίες που ταυτίζουν τα κτίρια με το 
συγκρότημα του ιερού της Αμαρυνθίας Αρτέμιδος. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 
ενσφράγιστες κεραμίδες που φέρουν το όνομα «Αρτέμιδος» και δύο μαρμάρινες 
βάσεις με την αναθηματική επιγραφή «ΑΡΤΕΜΙΔΙΑΠΟΛΛΩΝΙΛΗΤΟΙ». Το ιερό, βάσει 
των ανασκαφικών δεδομένων, στην ελληνιστική εποχή, περιβαλλόταν, στην βόρεια 
και ανατολική πλευρά, από στοές δωρικού ρυθμού. Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 
τα θεμέλια 24 βάσεων για αγάλματα και ενεπίγραφες στήλες, αποδεικνύοντας τον 
πλούτο του ιερού. Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του ιερού, εξάλλου, έχουν εντοπιστεί 
και καταγραφεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, εντοιχισμένα σε δεύτερη χρήση, σε 
εκκλησίες της περιοχής. 

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

*Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ευχαριστούν ιδιαιτέρως την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή 
στην Ελλάδα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας για την παραχώρηση υλικού που 
διευκόλυνε σημαντικά την έκδοση της παρούσας Σειράς. 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1,00 € Ιερό Αμαρυνθίας Αρτέμιδος 500.000 (γραμ/σημα) 

1,00 € Ιερό Αμαρυνθίας Αρτέμιδος 25 .000 (αριθ/μένα φεγιέ) 

Η έκδοση αποτελείται από ένα γραμματόσημο 35X45 mm σε φύλλα των 25 
τεμαχίων και ένα φεγιέ διαστάσεων 70X90 mm που περιλαμβάνει ένα 
γραμματόσημο διάστασης 35X45 mm. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 45 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Θεανώ Βενιέρη 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( o f f se t ) 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: "VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α .Ε . ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ " 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν στις 24 Νοεμβρίου 2017 και θα διατίθενται 
από τα Tax. Καταστήματα μέχρι 23 Νοεμβρίου 2019, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 
Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Tax. Καταστήματα και από το Κεντρικό Φιλοτελικό 
Κατάστημα μέχρι την απόσυρση τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Κυκλοφορούν επίσης: 
1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (5.000 τεμ.) 
Έχουν επικολλημένο το γραμματόσημο και παράσταση σχετική με το θέμα της 
σειράς. Διατίθενται προς 1,90 € ανά τεμάχιο. 
2. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (5.000 τεμ.) 
Έχουν επικολλημένο το φεγιέ και παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς. 
Διατίθενται npos 2 ,30€ ανά τεμάχιο. 
3. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (1.000 τεμ.) 
Διατίθεται προς 9 ,40€ ανά τεμάχιο. 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό 
Κατάστημα (Λυκούργου 5 & Απελλού-100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδρομικά 
Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ, που θα αποσυρθούν 
στις 23 Νοεμβρίου 2019. 
Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό 
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική 
αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , αρκεί να έχουν 
επικολλημένο το γραμματόσημο ή το φεγιέ της σειράς. 

The Sanctuary of Artemis Amarynthia was recovered fol lowing systematic 
archaeological research that waς part of a programme of collaboration 
between the Swiςς School of Archaeology in Greece and the Evia Ephorate of 
Antiquit ies . Archaeologists had been searching for the monumental complex 
for more than a century. According to ancient wr i t ten sources, it was one of 
the most important sanctuaries in Euboea (the ancient name for Evia) and 
belonged to the city-state of Eretria. Its existence was known of from the 10th 
book of Strabo's Geography and from local inscriptions. In 2007, fol lowing a 
geophysical survey, the first excavations began at the foot of the wes t side of 
the hill known as Paleochora or Paleoekklisies, east of todays Amarynthos. In 
the area of excavat ion, at least eight buildings came to light, covering the 
period from the Archaic to the late Hellenistic era. In 2017, inscriptions were 
discovered identifying the buildings as part of the Sanctuary of Artemis 
Amarynth ia . Specifically, tiles w i th the name Artemis stamped into them were 
found, along wi th t w o marble plinths w i th the votive inscription "ΑΡΤΕΜΙΔΙ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΛΗΤΟΙ " ("ARTEMIDIAPOLLONI LITOI"), referring to the goddess, her 
brother Apollo and their mother Leto. Data from the excavations show that in 
the Hellenistic era , the sanctuary w a s enclosed on the north and east sides by 
Doric arcades. So far, the foundations of 24 plinths of statues and inscribed 
steles have been located, indicating its wea l th . Many architectural members of 
the sanctuary which were later used to build churches in the region have also 
been discovered and recorded. 

Swiss School of Archaeology in Greece 
Evia Ephorate of Antiquities 

'The Hellenic Post wishes to thank the Βννίςς School of Archaeology in Greece 
and the Evia Ephorate of Antiquities, for providing material which enabled the 
publication of present Series. 

CATEGORY DESIGNS QUANTITIES 
1,00 € The Sanctuary of Artemis Amarynthia 500.000 (stamps) 

1,00 € The Sanctuary of Artemis Amarynthia 25.000 (numbered Feuillets) 

The issue consists of one stamp 35X45 mm in sheets of 25 and one Feuillet of 
70X90 mm, which includes one stamp of 35X45 mm. 
DIMENSIONS: 35 X 45 mm in sheets of 25 
DESIGN - ADAPTATION: Theano Venieri 
PRINTING METHOD: Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS: "VERIDOS MATSOUKIS S.A. SECURITY PRINTING" 
CIRCULATION-SALES: This set circulates on 24 November 2017, and wil l be 
available at the Hellenic post offices through 23 November 2019, unless 
previously sold out. Complete sets wi l l be available at the local Hellenic Post 
Offices and at the Central Philatelic Office until their w i thdrawa l , unless 
previously sold out. 

Also available: 
1. ILLUSTRATED FIRST DAY COVERS (5.000 pieces) 
They have the stamp affixed to them and a design related to the subject of the 
Series. Available at a charge of 1,90 € . 
2. ILLUSTRATED FIRST DAY COVERS (5.000 pieces) 
They have the Feuillet aff ixed to them and a design related to the subject of 
the Series. Available at a charge of 2,30 € . 
3 . REGULAR SET ALBUMS (1.000 pieces) 
Available at a charge of 9,40 € . 

All philatelic products wil l be available at the Central Philatelic Office 
(5 Lykourgou str. 8. Apel lou, 100 38 Athens) , and at the Post Offices until sold 
out , except the F.D.C which wil l be w i thdrawn on 23 November 2019. 
Collectors wi l l be able to have items franked at the Central Philatelic Office 
w i th the special First Day commemorative postmark, providing they have 
aff ixed to them the stamp of the series or the Feuillet. 



GEDENKMARKENSERIE 
"Heiligtum der Artemis" 

Das Heiligtum von Amarynthia Artemis wurde nach einer systematischen 
archaologischen Untersuchung enthullt, die im Rahmen des Kooperationsprogramms 
der Schweizerischen Archaologischen Schule in Griechenland und der Ephorate von 
Euboa durchgefuhrt wurde. Es ist ein monumentaler Komplex, den die archaologische 
Forschung seit mehr als einem Jahrhundert gesucht hat. Das Heiligtum war nach 
schriftlichen Quellen aus der Antike eines der wichtigsten von Euboa und gehorte der 
Stadt Eretria. Seine Existenz war aus dem 10. Buch des Werks vom Geographen Strabo 
und aus epigraphischen Quellen von Eretria bekannt. Im Jahr 2007, nach der geophysi-
kalischen Forschung, begannen die ersten Ausgrabungen an den westlichen 
Auslaufern des Hugels "Paleochora" Oder "Paleoeklisies", ostlich des heutigen 
Amarinthos. Im Bereich der Ausgrabungen sind mindestens 8 Gebaude aus der 
archaischen bis spaten hellenistischen Zeit ans Licht gekommen. Im Jahr 2017 wurden 
epigraphische Quellen gefunden, die die Gebaude mit dem Komplex des Heiligtums 
von Amarynthia Artemis identifizieren. Insbesondere wurden gestempelte Ziegel mit 
dem Namen "Artemis" und zwei Marmorbasen mit der Votiv-lnschrift «ΑΡΤΕΜΙΔΙ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΛΗΤΟΙ» ("ARTEMIDI APOLLONI LITOI") gefunden. Das Heiligtum war, 
nach den Ausgrabungsdaten, in der hellenistischen Zeit auf der Nord- und Ostseite von 
dorischen Tempeln umgeben. Bis heute wurden die Fundamente von 24 Basen fur 
Statuen und Inschriften identifiziert, die den Reichtum des Heiligtums beweisen. 
Daruber hinaus wurden viele architektonische Teile des Heiligtums, die in zweiter 
Verwendung in Kirchen der Gegend eingebaut wurden, im Rahmen des Programms 
identifiziert und aufgezeichnet. 

Schweizerische Archaologische Schule in Griechenland 
Ephorat von Antiquitaten von Euboa 

'Die Hellenische Post mochte der Schweizerischen Archaologischen Schule in 
Griechenland, und dem Ephorat von Antiquitaten von Euboa danken, fur die 
Beschaffung des Materials, das der Ausgabe der Serie ausgeholfen hat. 

WERTE ABBILDUNGEN ANZAHL 
1,00 € Heiligtum der Artemis 500.000 (Briefmarken) 

1,00 € Heiligtum der Artemis 25.000 (Feuillet, nummeriert) 

Die Serie besteht aus einer Briefmarke 35X45 mm, in Blattern zu 25 Stuck, und 
aus einem Feuillet 70X90 mm, das eine Briefmarke 35X45 mm besitzt. 

FORMAT: 35 X 45 mm, in Blattern zu 25 Stuck 
ENTWURF - ADAPTATION: Theano Venieri 
DRUCKMETHODE: Vielfarbiges (OFFSET) 
DRUCK: "VERIDOS MATSOUKIS S.A. SECURITY PRINTING" 
UMLAUF-VERFUGBARKEIT: : Der erste Umlauftag ist der 24. November 2017. 
Die Serie wi rd bis zum 23. November 2019, insofern sie nicht vorher vergriffen 
ist, bei den Postamtem erhaltl ich sein. Vollstandige Serien werden von den 
Postamtem und vom Zentralen Philatelistischen Dienst bis zu ihrem Einzug 
verkauft werden , insofern sie nicht vorher vergriffen sind. 

Herausgegeben werden ferner: 
1. ILLUSTRIERTE ERSTTAGSBRIEFE (5.000 Stuck) 
Sie haben eine angebrachte Briefmarke und eine Abbi ldung, die sich auf das 
Thema der Serie bezieht. Erhaltlich zum Einzelpreis von 1.90 €. 
2. ILLUSTRIERTE ERSTTAGSBRIEFE (5.000 Stuck) 
Sie haben ein angebrachten Feuillet und eine Abbi ldung, die sich auf das Thema 
der Serie bezieht. Erhaltlich zum Einzelpreis von 2.30 €. 
3. SERIENALBEN (1.000 Stuck) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 9.40 €. 

Die Philatelistischen Produkte werden beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
(Lykourgou Str. 5 und Apellou, 100 38 Athen) , sowie landesweit bei den 
Postamtem, erhaltlich sein, insofern sie nicht vorher vergriffen sind. Ausgenommen 
sind die Ersttagsbriefe, die am 23. November 2019 zuriickgezogen werden. 
Die Briefmarkensammler haben die Moglichkeit , ihre philatelistischen Sammel-
objekte beim Zentralen Philatelistischen Dienst mit dem Sonderersttagsstempel 
abstempeln zu lassen unter der Voraussetzung, das Feuillet oder die 
Serienbriefmarken auf diese geklebt zu haben. 



ΑΜΛΡΤΝθΙΛ APTEMIt 

1. Φεγιέ / Feuillet 
Τιμή/ Price: 1,00€ 

1,00€ HELLAS 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2. Γραμματόσημο / Stamp 
Τιμή / Price: 1,00€ 

• H a 

1,GQ€ HELLAS > 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPATIAJ 

3. Εικονογραφημένθ5 Φάκελθ5 
Πρώτη5 Ημέρα5 Κυκλοφορία5 
- Φεγιέ 
Illustrated First Day Cover - Feuillet 
Τιμή / Price: 2,30 € 

4. Εικονογραφημένο5 Φάκελθ5 
npcOTns Ημέρα5 KuKXocpopias 
Illustrated First Day Cover 
Τιμή / Price: 1,90€ 

5. Απλό άλμπουμ γραμματοσήμων 
Regular set album 
Τιμή / Price: 9 ,40€ 


