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ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«1977 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΟΥΣ» 

Γιά την εξυπηρέτηση των φιλοτελιστών λειτουργεί ή 
Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων και φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οΐ ενδιαφερόμενοι γιά τήν έγγραφη τους, ώς συνδρομη
τών, καθώς και γιά κάθε σχετική πληροφορία, μπορούν 
νά απευθύνονται στήν Υποδιεύθυνση 'Ενσήμων-Φιλο-
τελισμοΰ, οδός Αιόλου 100 - Αθήναι. 
"Οσοι μένουν στό εσωτερικό μπορούν νά άπευθύνωνται 
καϊ σ' οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο τής Χώρας. 
Οί συνδρομητές πρέπει νά γνωρίζουν ότι κάθε αίτηση, 
ή χρηματική κατάθεση τους υπολογίζεται άπό τήν 'ίδια 
ήμερα τοϋ επόμενου μήνα. Συνεπώς γιά νά μπορούν νά 
λαβαίνουν όλες τις σειρές πού εκδίδονται, πρέπει νά 
φροντίζουν ώστε ό λογαριασμός τους νά παρουσιάζει 
αρκετό πιστωτικό υπόλοιπο, ένα μήνα τουλάχιστο 
πριν κυκλοφορήσει κάθε σειρά. 



ΚΛΑΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Δραχμές 0,50 — Γραμματόσημα 2.000.000 διαστ. 

26 χ 36,5 χιλ. 
Αναθηματικό ανάγλυφο μέ παράσταση «Ασθενείς 
επισκεπτόμενοι τόν Ασκληπιό». 
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

2. Δραχμές 1 — Γραμματόσημα 7.000.000 διαστ. 
25 Χ 29,5 χιλ. 
Έρυθρόμορφη παράσταση αρχαίας «Κλινικής». 
(Μουσείο Λούβρου). 

3. Δραχμές 1,50 — Γραμματόσημα 4.400.000 διαστ. 
25 χ 29,5 χιλ. 
"Αναθηματικό ανάγλυφο στό Άμφιαράειο. « Ό Ασ
κληπιός θεραπεύει νέο.» 
("Εθνικό "Αρχαιολογικό Μουσείο). 

4. Δραχμές 2 — Γραμματόσημα 7.000.000 διαστ. 
25 χ 29,5 χιλ. 
Έρυθρόμορφη παράσταση άπό σκύφο. 
«'Ο νεαρός Ηρακλής συνοδευόμενος άπό γηραιά 
τροφό. (Μουσεΐον Σβερίν).» 

5. Δραχμές 20 — Γραμματόσημα 600.000 διαστ. 
26 χ 36.5 χιλ. 
"Αναθηματικό ανάγλυφο. 
«"Ανδρας ώριμης ηλικίας προσφέρει τεράστιο ο
μοίωμα τοΰ θεραπευθέντος σκέλους του.» 
("Εθνικό "Αρχαιολογικό Μουσείο). 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

"Αρχαία παράσταση ιαματικών λουτρών 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 
Σήμα τοΰ Παγκοσμίου "Ετους τοΰ Ρευματοπαθούς. 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: "Από τούς καλλιτέ
χνες ΠαναγιώτηΓράββαλο και Βασιλική Κωνσταντινέα. 
ΑΠΟΔΟΣΗ: Των κλάσεων δραχμών 0,50 και 20 σέ 
φύλλα των 50 και τών 1 — 1,50 και 2 σέ φύλλα τών 
40 γραμματοσήμων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «Γραφικοί Τέχναι 
Άσπιώτη - ΕΛΚΑ» Α.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Τά γραμματόσημα θά κυκλοφορήσουν στις 15 Μαρ
τίου 1977 και θά πωλούνται μέχρι και τις 14 Μαρτίου 
1978 έκτος αν εξαντληθούν νωρίτερα. 

ΦΑΚΕΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θά εκδοθούν εικονογραφημένα φάκελα πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας. Τά γραμματόσημα τής σειράς θά είναι 
κολλημένα σέ ενα φάκελο πού θά πωλείται 27 δραχμές, 
δηλαδή δύο δραχμές πιό πάνω άπό τήν ονομαστική 
αξία τών γραμματοσήμων. 

Οί ενδιαφερόμενοι τοΰ εσωτερικού γιά τήν απόκτηση 
τέτοιων φακέλων μπορούν νά προεγγραφοΰν στά κατά 
τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 16 έως 26 Φεβρουα
ρίου 1977. 



Τα Ρευματικά νοσήματα, με τις διάφορες μορφές 
τους, είναι τόσο συχνά σ όλον τον κόσμο, ώστε 
κατέχουν τήν 5η θέση μεταξύ δλων τών νοσημά
των παγκοσμίως. Είναι πολλά τά εκατομμύρια 
τών ανθρώπων σ' όλο τον κόσμο που πάσχουν 
άπό ρευματισμούς. Κι έτσι εξηγείται ή μεγάλη 
σημασία της έπιπτίόσεώς τους στο Κοινωνικό 
σύνολο, και συνεπώς στήν οικονομία τών Κρα
τών, εξ αιτίας της αναπηρίας — μικρής ή με
γάλης — τών ρευματοπαθών και τοΰ μεγάλου 
άριθμοΰ ήμεραργιών που προκαλούν. 
ΟΊ ρευματοπάθειες απασχολούσαν πάντοτε τον 
άνθρωπο και μεταξύ τών άλλων άντιμετωπίζοντο 
άπό τά χρόνια της Αρχαίας Ελλάδας στις ιαμα
τικές πηγές όπως διαπιστώνεται άπό υπολείμ
ματα εγκαταστάσεων π.χ. στις ΘΕΡΜΕΣ ΣΥΛ-
ΛΑ στήν Αιδηψό. Τέτοιες πηγές βρίσκονται πολ
λές στήν Ελλάδα. "Οπως τότε, έτσι και τώρα, ή 
λουτροθεραπεία έχει τή θέση της στις ρευματο
πάθειες, προσαρμοσμένη στά σημερινά θεραπευ
τικά δεδομένα. 
Ό κάθε ρευματοπαθής, μέ τή χρονίζουσα ώς επί 
τό πλείστον άρρώστειά του, δημιουργεί — χωρίς 
νά τό θέλει, βέβαια — πολλά προβλήματα όχι 
μόνον στον εαυτό του αλλ" οπωσδήποτε και 
στήν οικογένεια του και κατ επέκταση σ' όλη 
τήν κοινωνία. Επομένως ό άντ ι ρ ρευματικός αγώ
νας πρέπει νά είναι καθολικός, κρατικός, KOIVOJ-
νικός, επιστημονικός κα'ι ατομικός ακόμα. 
Αυτή τήν τεράστια σημασία τοΰ άντιρρευματικοΰ 
αγώνα επεσήμανε ή Διεθνής Άντιρρευματική 
Εταιρεία και έπρότεινε νά κηρυχθεί τό 1977 σάν 
έτος τοΰ Ρευματοπαθοΰς, ακριβώς γιά νά κινηθεί 
τό ενδιαφέρον όλου τοΰ κόσμου και νά ενισχυθεί 
ή προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τήν πρόληψη 
κα'ι θεραπεία τών ρευματοπαθειών, άλλά και γιά 
τήν άνακούφηση αυτών τών συνανθροΜων μας 
πού επί χρόνια υποφέρουν μέ πόνους κα'ι στέρηση 
κάθε χαράς της ζωής. 

Τήν πρόταση αυτή γιά τό «έτος τοΰ Ρευματοπα
θοΰς» υιοθέτησε και υποστηρίζει μέ όλο τό κΰρος 
του ό Παγκόσμιος Όργανισμός'Υγείας κα'ι έτσι 
τό θέμα αποκτά παγκοσμιότητα κα'ι εξαιρετική 
σοβαρότητα. 

Ό ΕΛΤΑ στά πλαίσια τής αναληφθείσης γενικής 
προσπάθειας κα'ι τών εκδηλώσεων πού έχουν 
προγραμματισθεί γιά τό έτος 1977 εκδίδει σειρά 
γραμματοσήμων, ενισχύοντας έτσι τον αγώνα 
κατά τής σοβαρής αυτής ασθένειας. 

Ε Α Α ΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 


