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Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων 
«Έλληνες Ολυμπιον ίκες 1896-1912» 

Commemorative set of Stamps 

« G r e e k Olympic Champions 1896-1912» 

Gedenkmarkenserie 

«Griechische Olympiasieger 1896-1912» 





ΚΛΆΣΕΙς 
€ 0,03 
€ 0,10 
€ 2,00 
€ 2,17 
€ 3,60 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑθΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 
ΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
I. ΦΩΚΙΑΝΟΣ 
I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
2.000.000 

800.000 
600.000 
600.000 
300.000 

θ α εκδοθούν επίσης: 

40 χ 27 χιλιοστά, σε φύλλα των 25 τεμαχίων. 
Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
Πολυχρωμία OFFSET & ασημί θερμοτυπία 
"ΑΛΕΞ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ" Α. Ε. 
θ α κυκλοφορήσουν στις 15 Ιανουαρίου 2004 και 
θα δ ια τ ίθεν τα ι από τ α Ταχ. Γ ρ α φ ε ί α μ έ χ ρ ι 14 
Ιανουαρίου 2005 εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 
Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Κατα
στήματα για τέσσερις μήνες από την κυκλοφορία 
τους και από το Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο μέχρι 
απόσυρσης τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (τεμ. 45.000) 
θ α εκδοθούν και θα έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς, 
θ α διατίθενται προς 9,68 ΕΥΡΩ 
θ α πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Βύσσης 2 και Αιόλου -
101 88 ΑΘΗΝΑ) και σε μικροποσότητες από τα Κεντρικά Ταχυδρομικά Γραφεία. 
2. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (τεμ. 5.000) 
θ α διατίθενται προς 21,15 ΕΥΡΩ από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα και από 
τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. 
3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (τεμ. 5.000) 
θ α διατίθενται προς 9,90 ΕΥΡΩ από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα και από 
τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. 
4. ΚΑΡΤΑ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID (σετ. 5.000) 
θ α διατίθενται προς 10.60 ΕΥΡΩ από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα και από 
τα Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. 

Προεγγραφές για Φ.Π.Η.Κ., Απλά Λευκώματα Γραμματοσήμων Σειράς και Κάρ
τες Μάξιμουμ Prepaid θα γίνονται στα κατά τόπους Ταχ. Καταστήματα μέχρι 8 
Ιανουαρίου 2004. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί απολύτως αυστηρή προτεραιό
τητα, ο δε ΕΛΤΑ διατηρεί τ ο δικαίωμα ικανοποίησης και μέρους των απαιτήσεων 
των κ.κ. πελατών. 

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό 
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική 
σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ' 
αυτών γραμματόσημα της σειράς, αξίας τουλάχιστον 0,47 ΕΥΡΩ. 

Με αφορμή την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα φέρ
νουμε στη μνήμη μας την αναβίωση τους κατά το 1896 στον ίδιο χώρο, απονέμοντας 
φόρο τιμής σε Χρυσούς Έλληνες που δόξασαν τη χώρα μας σε μια άλλη εποχή. 

Ο Ιωάννης Φωκιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1845. Ανακηρύχθηκε πατέρας 
της Γυμναστικής μέσα από το ρόλο του ως εκπαιδευτή. Το 1868 διορίστηκε διε-
θυντής στο Δημόσιο Γυμναστήριο Αθηνών. Το 1876 ανέλαβε τη θέση του γυμνα
στή στο Τριτάξιο Διδασκαλείο της θεσαλονίκης και το 1879 διορίστηκε διευθυ
ντής του Κεντρικού Γυμναστηρίου Αθηνών τ ο οποίο α ρ γ ό τ ε ρ α ονομάστηκε 
"Φωκιανός" σε αναγνώριση της μεγάλης του συμβολής στον αθλητισμό. 

Ο Σπύρος Λούης γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1872. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
1896 έγιναν η αιτία να μείνει το όνομα του για πάντα συνδεδεμένο με το αγώνι
σμα του Μαραθωνίου δρόμου, στον οποίο αναδείχτηκε χρυσός ολυμπιονίκης. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, παρέλασε ως επικεφαλής 
της ελληνικής αποστολής. 
Ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Ποδηλατικού Συλ
λόγου Αθηνών. Στους Αγώνες του 1896, έλαβε μέρος στο Μαραθώνιο ποδηλατι
κό αγώνα των 87 χλμ. κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Α. Κωνσταντινίδης έμεινε 
στην ιστορία ως ο πρώτος και τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας χρυσός Ολυ
μπιονίκης της ποδηλατοδρομίας. 
Ο Ιωάννης Μητρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1874. Υπήρξε μαθητής του 
Ιωάννη Χρυσαφή και μέλος του Εθνικού Γ.Σ. Αναδείχτηκε χρυσός Ολυμπιονίκης 
στο αγώνισμα των κρίκων το 1896. Αργότερα έγινε δικηγόρος και διδάκτορας της 
Νομικής Σχολής. 
Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας γεννήθηκε στην Πύλο το 1888. Υπήρξε αθλητής 
του Πανελληνίου Γ.Σ., κορυφαίος άλτης, κάτοχος πολλών πανελληνίων και ολυ
μπιακών επιδόσεων. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908 κατέ
κτησε δύο αργυρά μετάλλια και στης Στοκχόλμης το 1912 κατέκτησε χρυσό 
μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και χάλκινο εις ύψος. 

CATEGORY 
€ 0,03 
€ 0,10 
€ 2,00 
€ 2,17 
€ 3,60 

DIMENSIONS 
DESIGN-ADAPTATION 
PRINTING METHOD 
PRINTERS 
CIRCULATION-SALES 

DESIGNS 
S. LOUIS 
A. KONSTANDINIDIS 
I. FOKIANOS 
I. MITROPOULOS 
K. TSIKLITIRAS 

40 χ 27 mm in sheets of 25 stamps. 

QUANTITIES 
2,000,000 

800,000 
600,000 
600,000 
300,000 

Myrsini Vardopoulou 
Multicoloured OFFSET & hot foil blocking 
"ALEX. MATSOUKIS" CORP. 
This set will be issued on 15 January 2004 and will be 
available at local Hellenic post offices through 14 
January 2005, unless previously sold out. Complete 
sets will be available at local Hellenic post offices for 
four months from their circulation and at the Central 
Philatelic Office until their withdrawal, unless previously 
sold out. 

Also available: 

1. FIRST DAY COVERS (45,000 pieces) 
First Day Covers will be issued with a design related to the subject of the set. 
They will be available at a charge of € 9,68 and will be sold at the Central Philatelic 
Office (2, Vissis St and Aiolou, 101 88 ATHENS) and in small quantities from central 
post offices. 
2. REGULAR SET ALBUMS (5,000 pieces) 
Regular set albums will be available at a charge of € 21,15 and will be sold at the 
Central Philatelic Office and local Hellenic post offices until sold out. 
3. SET OF STAMPS IN PACKS (5,000 sets) 
Sets of stamps will be available at a charge of € 9,90 and will be sold at the Central 
Philatelic Office and Hellenic post offices until sold out. 
4. PREPAID MAXIMUM CARDS (5,000 sets) 
Prepaid maximum cards will be available at a charge of € 10,60 and will be sold at 
the Central Philatelic Office and central Hellenic post offices until sold. 



Advance orders for First Day Covers, regular set Albums and Prepaid 
Maximum Cards can be placed at local Hellenic post offices till January 08, 2004, 
In all cases, strict order of precedence will be absolutely adhered to Hellenic Post 
reserves the right to fulfil customers' orders in part. 

Collectors will be able to have items franked at the Central Philatelic Office with the 
special First Day Cover commemorative postmark, providing they have affixed to 
them stamps from the set to the value of at least € 0.47 

On the occasion of the Olympic Games 2004 in Greece, we remember their revival 
in Athens in 1896, by honoring the Golden Greeks that won glory for our country 
in those times. 

loannis Fokianos was born in Athens in 1845. He was declared to be the "Father" 
of Gymnastics, through his role as an athletics instructor. In 1876 he took over the 
position of the trainer in the "3 Class" College of Education in Thessaoniki and in 
1879 he was appointed Director of Main Sport Center of Athens, which was later 
named "Fokianos" in recognition of his great contribution in sports. 
Spiros Louis was born in Maroussi in 1872. The Olympic Games in 1896 was the 
reason for his name to stay connected with the event of the Marathon for ever. In 
this athletic event he was awarded an Olympic Medal. In the Olympic Games in 
Berlin in 1936, he paraded as the head of the Greek group of athletes. 
Aristides Konstantinides was one of founding members of the Cycling 
Association of Athens. In the Olympic Games in 1896 he participated in the 
Marathon Cycling Event of 87klm, wining the Golden Medal. Konstantinides in 
known in history as the first, but also the last -till today- Golden Greek Olympic 
Champion of Cycling. 
loannis Mitropoulos was born in Athens in 1874. He was a student of loannis 
Chrisafis and a member of the National Gymnastics Association. 
He won the Golden Olympic Medal in the athletic event of rings in 1896. Later he 
became a lawyer and an instructor in the Law School. 
Konstantinos Tsiklitiras was born in Pylos in 1888. He was an athlete of the National 
Gymnastics Association and a top jumper with may Pan-Hellenic and Olympic 
Honors. In the Olympic Games of London in 1908 he won two silver medals and in 
Stockholm in 1912 he won a golden medal in long jump and a silver one in high jump. 

WERTE ABBILDUNG ANZAHL 
€ 0,03 S. LOUIS 2.000.000 
€ 0,10 A. KONSTANDINIDIS 800.000 
€ 2,00 I. FOKIANOS 600.000 
€ 2,17 I. MITROPOULOS 600.000 
€ 3,60 K. TSIKLITIRAS 300.000 

FORMAT : 40 χ 27 mm, in Blattern zu 25 Stuck gedruckt. 
ENTWURF : Myrsini Vardopoulou 
DRUCKMETHODE : Vielfarbendruck OFFSET 8 Thermodruck. 
DRUCK : "ALEX. MATSOUKIS A.G." 
UMLAUF - VERKAUF : Der erste Umlauftag ist der 15. Januar 2004. Die 

Serie wird bis zum 14. Januar 2005, insofern sie 
nicht vorher vergriffen ist, bei den Postamtern 
erhaltlich sein. Vollstandige Serien werden von den 
Postamtern vier Monate lang ab erstem Umlauftag 
und vom Zentralen Philatelistischen Dienst bis zu 
ihrem Einzug verkauft werden, insofern sie nicht 
vorher vergriffen sind. 

Herausgegeben werden ferner: 

1. ERSTTAGSBRIEFE (45.000 stuck) 
Es werden Ersttagsbriefe herausgegeben, auf denen Abbildungen zu sehen sind, 
die mit dem Thema der Serie in Verbindung stehen. 
Verkaufspreis: 9,68 Euro 
Erhaltlich beim Zentralen Philatelistischen Dienst (Vyssis 2 & Aiolou - 101 88 
ATHEN) sowie in kleineren Mengen bei den zentralen Postamtern. 
2. EINFACHE SERIENALBEN (5.000 Stuck) 
Erhaltlich zu einem Preis von 21,15 Euro beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
und bei den Postamtern, solange vorratig. 
3. STANDARDPRODUKT "SERIE" (5.000 sets) 
Erhaltlich zu einem Preis von 9,90 Euro beim Zentralen Philatelistischen Dienst und 
bei den Postamtern, solange vorratig. 
4. GANZSACHEN (5.000 sets) 
Erhaltlich zu einem Preis von 10.60 Euro beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
und bei den zentralen Postamtern, solange vorratig. 
Vormerkungen fur Ersttagsbriefe, einfache serienalben und Ganzesachen 
konnen bei den loklen Postamtern bis zum 8 Januar 2004 vorgenommen werden. 
Auf jeden Fall erfolgt die Ausgabe streng nach der Reihenfolge der Interessenten, 
die ELTA behalt sich jedoch das Recht vor, die Wiinsche der Kunden auch 
teilweise zu erfullen. 

Die Briefmarkensammler haben die Moglichkeit, ihre philatelistischen 
Sammelobjekte beim Zentralen Philatelistischen Dienst mit dem ERST-
TAGSSTEMPEL versehen zu lassen, unter der Vorraussetzung, Marken im Wert 
von mindestens 0,47 € auf diese geklebt zu haben. 

Aus Anlass der Austragung der Olympiade 2004 in Griechenland eminem wir an 
die Wiederauflebung der neuzeitlichen Spiele von 1896 am gleichen Ort und ehren 
die "Goldenen Griechen", die unser Land damals vertreten haben. 

loannis Fokianos ist im Jahr 1845 in Athen geboren. Wegen seiner guten Arbeit 
als Turnlehrer wurde er zum Vater der Gymnastik ernannt. 1868 wurde er Direktor 
der Oeffentlichen Turnahalle Athens. Seit 1876 war er Dozent fuer Gymnastik der 
dreiklassigen Lehrerbildungseinrichtung in Thessaloniki und 1879 wurde er 
Direktor der Zentralen Athenischen Turnhalle, die spaeter aufgrund seines Beitrags 
fuer den Sport nach ihm benannt wurde. 
Spiros Louis wurde in Maroussi im Jahr 1872 geboren. Wegen seiner Leistung bei 
der Olympiade von 1896 wird sein Name immer mit dem Marathonlauf verbunden. 
Bei der Olympiade in Berlin im Jahr 1936 war er Chef der griechischen Delegation. 
Aristidis Konstantinidis ist einer der Gruender des Athenischen Radsportvereins. 
Bei den Spielen von 1896 war er Sieger der Radmarathonlaufs ueber die Distanz 
von 87 km. Bis heute war er der erste und letzte griechische Goldmedaillensieger 
im Radsport. 
loannis Mitropoulos ist 1874 in Athen geboren. Er war Schueler von loannis 
Grhissafis und Mitglied des "Ethnikos" Gymnastikvereins. 1896 hat er an den 
Ringen die goldene Medaille gewonnen. Spaeter wurde er Rechtsanwalt und 
Doktor der Rechtswissenschaften. 
Konstandinos Tsiklitiras wurde 1888 in Pilos geboren. Er war Mitglied des 
"Panellinios" Gymnastikvereins, hervorragener Springer und Traeger vieler 
griechischer sowie olympischer Medaillen. Bei der Olympiade in London im Jahr 
1908 hat er zwei Silbermedaillen gewonnen. 1912 in Stockholm hat er eine 
Goldmedaille im Weitsprung sowie eine Bronzmedaille im Hochsprung errungen. 


