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1. Γραμματόσημα / Stamps 
Τιμή / Price: 1,90€ 

2. Αριθμημένο Φυλλαράκι / 
Numbered Souvenir Sheet 
Τιμή / Price: 3,80€ 

3. Σετ 2 Φακέλων Πρώτης 
Ημέρας Κυκλοφορίας / 
Set of 2 First Day Covers 
Τιμή / Price: 5,00€ 

4.Τευχίδιο 10 Αυτοκόλλητων 
Γραμματοσήμων αξίας 0,90€ / 
Booklet of 10 Self - Adhesive 
Stamps of 0,90€each 
Τιμή / Price: 9,00€ 
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5. Τευχίδιο 10 Αυτοκόλλητων 
Γραμματοσήμων αξίας 1,00€ / 
Booklet of 10 Self - Adhesive 
Stamps of 1,00€each 
Τιμή / Price: 10,00€ 

6. Αριθμημένο Λεύκωμα Σειράς/ 
Numbered Set Album 
Τιμή / Price: 17,00€ 



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021» 

COMMEMORATIVE SET OF STAMPS 
"CHRISTMAS 2021" 

Η λάμψη και το φως της Χριστιανοσύνης κατάφεραν να παραμείνουν 
ζωντανά ακόμα και μέσα στο βαθύ σκοτάδι της Τουρκοκρατίας. Παρά τις 
απαγορεύσεις και τους κινδύνους, ο υπόδουλος Ελληνισμός διατήρησε 
με ευλάβεια τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων. Το 
Χριστόξυλο, το Χριστόψωμο, το χριστουγεννιάτικο καραβάκι, η 
βασιλόπιτα, τα κάλαντα πέρασαν από γενιά σε γενιά και έγιναν κομμάτια 
της λαϊκής μας παράδοσης. Στο πέρασμα των χρόνων, τα παραδοσιακά 
κάλαντα απέκτησαν σε κάθε περιοχή του ελληνισμού το δικό τους χρώμα, 
μεταφέροντας μέσα από τις τοπικές διαλέκτους το ίδιο χαρμόσυνο 
μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Από το μακρινό χθες έως σήμερα, οι 
παιδικές φωνές ενώνονται τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων στη 
μελωδία των καλάντων και αφού αναγγείλουν την μεγάλη γιορτή που 
πλησιάζει, προσφέρουν απλόχερα ευχές που μιλούν στις καρδιές όλων 
των ανθρώπων... 
«Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε, πέτρα να μην ραγίσει, 
και ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει.» 
Και του Χρόνου! 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

0,90 € Παραδοσιακά Κάλαντα - Καραβάκι 500.000 
1,00 € Παραδοσιακά Κάλαντα - Τριγωνάκι 500.000 

The light of Christianity remained undimmed even when surrounded by 
the darkness of Ottoman rule. Despite prohibitions and dangers, the 
subjugated Greeks reverentially followed the traditions, habits and 
customs of Christmas. Christoxylo (Christ's wood, a log kept burning in 
the hearth over the festive period), Christopsomo (Christ's bread), the 
Christmas ship, Vassilopita (New Year's Day cake) and carols were all 
handed down from generation to generation. Over time, traditional 
carols acquired different characteristics in various parts of Greece, as 
the same glad tidings of Christ's birth were conveyed in diverse local 
dialects. From the distant past to the present day, children's voices have 
always joined together on Christmas Eve to sing carols and announce 
the great celebration that is coming, offering blessings that speak to the 
heart of all mankind... 
"May this house where we sing never crumble; 
May the householder live for a thousand years." 
Merry Christmas and a Happy New Year! 

CATEGORY DESIGN QUANTITIES 

0,90 € Traditional Christmas Carols - Small Boat 500.000 
1,00 € Traditional Christmas Carols - Music Triangle 500.000 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 X 45 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Ανθούλα Λύγκα 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( offset) 
EICnrTKlIH:"VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν στις 4 Νοεμβρίου 2021 και θα 
διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2022, εκτός 
αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. 
Καταστήματα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ μέχρι την 
απόσυρση τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Παρήχθησαν επίσης: 

1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (3.500 σετ των 2 τεμαχίων) 
Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς. Διατίθενται προς 
5,00 € ανά σετ των 2 τεμαχίων. 
2. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ (5.000 τεμάχια) 
Διατίθενται προς 3,80€ ανά τεμάχιο. 
3. ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΑΞΙΑΣ 0,90 € ΕΚΑΣΤΟ 
(15.000 τεμάχια) 
Διατίθενται προς 9,00€ ανά τεμάχιο. 
4. ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΑΞΙΑΣ 1,00 € ΕΚΑΣΤΟ 
(5.000 τεμάχια) 
Διατίθενται προς 10,00€ ανά τεμάχιο. 
5. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ (500 τεμάχια) 
Διατίθενται προς 17,00€ ανά τεμάχιο. 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα αποσυρθούν στις 3 Νοεμβρίου 2022. 
Εξαιρούνται τα Αριθμημένα Λευκώματα Σειράς, που θα πωλούνται από τα 
Ταχυδρομικά Καταστήματα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ 
μέχρι εξαντλήσεως. 

DIMENSIONS: 35 Χ 45 mm in sheets of 25 
DESIGN: Anthoula Lygka 
PRINTING METHOD: Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS: «VERIDOS MATSOUKIS S.A. SECURITY PRINTING" 
CIRCULATION-SALES: This set circulates on November 4, 2021 and 
will be available at the Hellenic post offices through November 3, 2022, 
unless previously sold out. Complete sets will be available at the local 
Hellenic Post Offices and the Hellenic Post e-shop until their withdrawal, 
unless previously sold out. 

Also produced: 

1. FIRST DAY COVERS (3.500 sets of 2 pieces) 
They have a design related to the subject of the Series and are available 
at a charge of 5,00 € per set of 2 pieces. 
2. NUMBERED SOUVENIR SHEETS (5.000 pieces) 
Available at a charge of 3,80 € per piece. 
3. BOOKLETS OF 10 SELF-ADHESIVE STAMPS OF 0,90€ EACH 
(15.000 pieces) 
Available at a charge of 9,00 € per piece. 
4. BOOKLETS OF 10 SELF-ADHESIVE STAMPS OF 1,00€ EACH 
(5.000 pieces) 
Available at a charge of 10,00€ per piece. 
5. NUMBERED SET ALBUMS (500 pieces) 
Available at a charge of 17,00 € per piece. 

All philatelic products will be withdrawn on November 3, 2022, except 
the Numbered Set Albums which will be available at the Post Offices and 
the Hellenic Post's e-shop until sold out. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

1. Ανακοινώνεται ότι στις 04 Νοεμβρίου 2021 θα κυκλοφορήσει η 8η Αναμνηστική Σειρά 

Γραμματοσήμων με τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021», η οποία θα αποτελείται από δύο (2) 

κλάσεις (0,90 € και 1,00 €) συνολικής  αξίας ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 €). 

 

Η εν λόγω Σειρά θα διατεθεί  στις παρακάτω κλάσεις  και ποσότητες :  

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

0,90 € Παραδοσιακά Κάλαντα - Καραβάκι 500.000 τεμ. 

1,00 € Παραδοσιακά Κάλαντα – Τριγωνάκι 500.000 τεμ. 

 

Τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης Αναμνηστικής Σειράς θα είναι διαστάσεων 35 Χ 45 χιλ. και 

θα εκτυπωθούν σε φύλλα των 25 τεμαχίων. Επιπλέον θα τυπωθούν 5.000 αριθμημένα 

φυλλαράκια. 
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Κεντρική Υπηρεσία 
Δ/νση Φιλοτελισμού 

 

 

 



 

Τα Αριθμημένα Φυλλαράκια θα περιλαμβάνουν δύο (2) μονές σειρές γραμματοσήμων και θα 

πωλούνται προς τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (3,80 €),  δηλαδή όση είναι και η ονομαστική αξία 

των γραμματοσήμων που περιλαμβάνονται σε αυτά.  

 

2. Θα παραχθούν επίσης: 

 

2.1 Αριθμημένα Λευκώματα Σειράς Γραμματοσήμων (500 τεμάχια). Θα πωλούνται προς 

δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (13,71 € + 3,29 €). 

Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή του λευκώματος θα 

διαμορφωθεί σε δεκαέξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (16,04 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% 

(13,71 € + 2,33 €).  

 

2.2 Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (3.500 σετ των 2 τεμαχίων) με επικολλημένα 

τα γραμματόσημα της σειράς αυτής. Θα πωλούνται προς πέντε ευρώ (5,00 €) ανά σετ 2 τεμαχίων, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (4,03 € + 0,97 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή τεμαχίου θα διαμορφωθεί σε τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

(4,72 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17% (4,03 € + 0,69 €).  



 

2.3 Τευχίδια με Αυτοκόλλητα Γραμματόσημα (15.000 τεμάχια), καθένα από τα οποία 

περιέχει δέκα (10) αυτοκόλλητα γραμματόσημα κλάσης 0,90 €. Θα πωλούνται προς εννέα 

ευρώ (9,00 €) το καθένα. 

 

2.4 Τευχίδια με Αυτοκόλλητα Γραμματόσημα (5.000 τεμάχια), καθένα από τα οποία 

περιέχει δέκα (10) αυτοκόλλητα γραμματόσημα κλάσης 1,00 €. Θα πωλούνται προς δέκα 

ευρώ (10,00 €) το καθένα. 

 

Τα Γραμματόσημα, τα Φυλλαράκια, τα Τευχίδια με Αυτοκόλλητα Γραμματόσημα και οι 

Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας θα πωλούνται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ  από την ημέρα της κυκλοφορίας τους μέχρι 3 Νοεμβρίου 



2022, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, ενώ τα Αριθμημένα Λευκώματα Σειράς 

Γραμματοσήμων μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

 

3. Οι συλλέκτες φιλοτελιστές, θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν τα φιλοτελικά τους 

αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στο 

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αθηνών, Αιόλου 100, 105 64 Αθήνα, την Πέμπτη, 4 

Νοεμβρίου 2021, από 9:00 έως 13:00, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ’ αυτών 

γραμματόσημα της Σειράς ή οποιοδήποτε άλλο γραμματόσημο ελάχιστης αξίας 0,90 €. Οι 

συλλέκτες φιλοτελιστές μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν ατελώς τα ταχυδρομικά τους 

αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 2ος όροφος,  101 88 Αθήνα), με την 

προϋπόθεση αυτά να φέρουν επικολλημένα γραμματόσημα ελάχιστης αξίας 0,90 €.  

Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη «ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ». 

 

4. Οι μόνιμοι συνδρομητές γραμματοσήμων της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού θα εφοδιαστούν με τα 

προϊόντα της παραγγελίας τους, απευθείας από τη Διεύθυνση Φιλοτελισμού, με την προϋπόθεση 

ότι ο λογαριασμός τους θα έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

κυκλοφορίας της Σειράς. 

 

                                                                                            

                                                                                             ΑΠΟ ΤΗ  

                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ                  

 
 
 
 


