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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 100 
ΑΘΗΝΑΙ - 131 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 1973» 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΠΩΛΗΣΗ: Θά κυκλοφορήσουν τήν 23η 
Ιουλίου 1977 και θά πωλούνταν άπό τά ταχυδρομικά Γρα
φεία μέχρι 22 Ιουλίου 1978. 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ — 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Δραχ. 4: Τεμάχια 18.000.000. Διαστάσεις : 26 Χ 36,5 
χιλιοστ. Σύνθεση τοΰ χαράκτη Γιώργου 
Βαρλάμου (Βραβείο Πανελληνίου Καλλι
τεχνικού Διαγωνισμού). 

β) Δραχ. 7: Τεμάχια 3.000.000. Διαστάσεις : 25 Χ 29 
χιλιοστά. Σύνθεση τών Καλλιτεχνών τοΰ 
ΕΛΤΑ Παναγιώτη Γράββαλου-Βασιλικής 
Κωνσταντινέα. 

γ) Δραχ. 20: Τεμάχια 1.000.000. Διαστάσεις 25 Χ 29 
χιλιοστά. Σύνθεση τοΰ Ζωγράφου-Χαράκτη 
Λάμπρου Όρφανοϋ. 

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σέ φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Γραφικαΐ Τέχναι ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Α. Ε. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

«Συνεδρίαση τής Βουλής τών Ελλήνων.» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ: Τό Ελληνικό Εθνόσημο. 
ΤΙΜΗ Φ.Π.Η.Κ.: Δραχ. 35.— 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ: 
Βάσει προεγγραφών στά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γρα
φεία μέχρι και 5-7-77. 
Θά πωλοΰνται επίσης άπό τό Κεντρικό Φιλοτελικό Γρα
φείο (Αιόλου 100 1ος Όροφος) επί 15 ήμερες έκτος άν 
έξαντληθοΰν ενωρίτερα. 

Γιά καλλίτερη εξυπηρέτηση τών φιλοτελιστών λει
τουργεί ή Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγε
λιών γραμματοσήμων και φακέλλων Πρώτης Ημέρας 
Κυκλοφορίας. 
Σχετικές πληροφορίες δίδονται άπό δλα τά Ταχυ
δρομικά Γραφεία και τήν Κεντρική Φιλοτελική Υ π η 
ρεσία τοΰ ΕΛΤΑ (οδός Αιόλου άρ. 100 — Αθήναι — 
Τηλέφωνον 3218761). 



Αποσπάσματα άπό τήν ομιλία τοΰ κ. Κων. Ε. Παπακων-
σταντίνου, Προέδρου τής Βουλής, εις τήν Πνύκα, κατά 
τόν πανηγυρισμόν τής πρώτης επετείου τής αποκαταστά
σεως τής Δημοκρατίας. 

Ή ελευθερία έχει επανέλθει εις τήν έλληνικήν Πατρίδα, αί-
μάσουσαν και βαρυαλγή άπό τήν έθνικήν δοκιμασίαν εις τήν 
έλληνικήν Μεγαλόνησον. Έπί επτά και πλέον έτη είχε κατα-
λυθή ή ελευθερία εις τό προαιώνιον λίκνον της άπό άφρονας 
παραβάτας τοΰ νόμου και τοΰ όρκου των. 
Ή ψυχή τοΰ "Εθνους, κλίνει ευλαβικά τό γόνυ εις μνήμην 
εκείνων ή θυσία τών όποιων έχει άποδόσει εις τήν Χώραν 
μας τήν φυγαδευμένην έλευθερίαν, διανοίγουσαν νέας περιό
δους ακμής καϊ δράσεως εις τήν ύπηρεσίαν τών υψηλών 
ιδεωδών, τά όποια υπηρέτησε μέ πίστιν ή Ελλάς. Και αποδί
δει τόν όφειλόμενον σεβασμόν εις τά θύματα τής τυραννίας και 
εις όλους τούς άγωνιστάς και τους μάρτυρας τής ελευθερίας. 
Ή τυρανία κατέρρευσεν υπό τό βάρος τών άνομημάτων της, 
εις τήν δίνην τής εθνικής κρίσεως, τήν οποίαν αί πράξεις της 
προεκάλεσαν. 
Οί "Ελληνες όλοι, άνευ διακρίσεων, καλούνται τώρα νά απο
δείξουν δτι είναι άξιοι τής ελευθερίας. Παρά τό βαρύ τίμημα 
τής εθνικής δοκιμασίας, ή Χώρα μας αναγνωρίζεται μεταξύ 
όλων τών χωρών τής συγχρόνου εποχής, ότι συνιστά φαινό-
μενον ομαλής μεταβάσεως άπό τής τυραννίας εις τήν έλευθερίαν. 
Τήν νύκτα έκείνην τοΰ Ιουλίου, όλοι ήμεϊς, άπλοϊ πολίται, 
είχαμε πλημμυρίσει τούς δρόμους με τάς λαμπάδας τής ανα
στάσεως, πανηγυρισταϊ τής ανατολής τής ελευθερίας, αναζη
τούντες άλλαγήν μεθόδων καϊ σκοπών. Λαός καϊ Στρατός 
ευρέθησαν, τάς ώρας έκείνας, άδελφωμένοι. 
Άπεκατεστάθη ή δημοκρατική νομιμότης. 'Εξελέγη, είςέλευ-
θέρας και αδιάβλητους έκλογάς, ή εθνική αντιπροσωπεία, 
εξελέγησαν οί τοπικοί άρχοντες και έξησφαλίσθη σύγχρονος 
Συνταγματικός Χάρτης, προορισμένος νά υπηρέτηση τάς 
συνθήκας τής πολιτικής ζωής τής Χώρας. 
Ή Ελλάς βαδίζει τώρα τήν όδόν τής προόδου, ένώ έχει άπο-
δυθή μέ όλας της τάς δυνάμεις εις τήν Οεραπείαν τών συμφο
ρών τοΰ παρελθόντος. Εις τήν προσπάθειαν συμπαρίσταται 
ομόθυμος και ή ψυχή τοΰ "Εθνους. 
Ή απομονωμένη και ταπεινωμένη Ελλάς ανέκτησε τήν θέσιν 



της εις τήν διεθνή κοινωνίαν. Απέκτησε κΰρος καϊ γόητρον. 
Άπέκτησεν ενόπλους δυνάμεις, αντάξιας τής υψηλής αποστο
λής των. Εντός μικροϋ πράγματι χρόνου συνετελέσθη υπό 
ιδανικός συνθήκας ή αλλαγή, ή όποια ευλόγως έχει διεθνώς 
άποκληθή ώς τό «έλληνικόν θαϋμα» και προβάλλει τήν Ελ
λάδα ώς υπόδειγμα εις τόν κόσμον. 
"Οσα δμως συνετελέσθησαν κα'ι ή συναίσθησις τών εξαιρετι
κών περιστάσεων, τάς όποιας διέρχεται ή Χώρα, καθιστούν 
έτι πλέον έντονον τό χρέος τής προσηλώσεως εις τάς μεγά-
λας καϊ αληθείς άξιας τής δημοκρατικής ζωής. 
Διαγράφουν ανάγλυφα τάς εύθύνας τής σημερινής γενεάς καϊ 
υπαγορεύουν ώς καθήκον ΰπέρτατον τήν ΰποταγήν όλων εις 
τόν νόμον. Τόν σεβασμόν τών δικαιωμάτων τών άλλων 
πολιτών. Καϊ τήν συνέχισιν τοΰ ανηφορικού δρόμου, ό όποιος 
θά φέρη σύντομα τήν Χώραν έκεϊ όπου τήν καλούν ή Ιστορία 
και αί ύπηρεσίαι της πρός τήν παγκόσμιον έλευθερίαν και τόν 
πολιτισμόν. 
Μνήμονες τών προγονικών παραδόσεων, πρέπει νά αίσθανώ-
μεθα όλοι ότι άποτελοΰμεν τούς σκαπανείς τοΰ μέλλοντος. 
Ό μόχθος όλων θά κατοχύρωση τόν σεβασμόν πρός τά 
απαράγραπτα δίκαια τοΰ "Εθνους. 
Ή ελληνική νεότης πρώτη, πολλά διδαχθεϊσα άπό τήν πρό-
σφατον δοκιμασίαν, γνωρίζει άπό ιδίαν πικράν πεϊραν τήν 
άξίαν τής ελευθερίας. Και είναι προωρισμένη νά άναλάβη τήν 
πρώτην θέσιν εις τήν μεγάλην άποστολήν τών συγχρόνων 
καιρών. 
Αίσθημα εθνικής ικανοποιήσεως κυριαρχεί σήμερον εις τήν 
ψυχήν τών Ελλήνων, Εις αντάλλαγμα, όμως, τής άνακτη-
θείσης έ&υθερίας, οί σημερινοί "Ελληνες, αισθάνονται και 
πρέπει νά αίσθάνωνται, τήν ανάγκην νά συνεισφέρουν γενναιο-
φρόνως έκαστος εις τήν πραγματοποίησιν τοΰ κοινού χρέους. 
Kai προεχόντως εις τήν διατήρησιν τής ένότητος καϊ τής τά
ξεως και ε/ς τήν έμπέδωσιν τοΰ σεβασμού πρός τόν νόμον. 
Διότι μόνον έπί τών βάσεων τούτων έδραζομένη δύναται νά 
ζήση ασφαλής και νά άναπτυχθή σταθερά ή δημοκρατία. 
Υπόσχεται τούτο ή πολιτική ώριμότης, τήν οποίαν έπέδειξεν 
ό Ελληνικός Λαός κατά τά χρόνια τής εφιαλτικής δοκιμασίας. 
Και τό εγγυάται ή ιστορία τοΰ τόπου και τοΰ Λαοϋ. Διότι οί 
"Ελληνες, δια νά εϊπω όσα ό αρχαίος τραγικός έδίδαξε «ούτι
νος δοϋλοι κέκληνται φωτός ούδ' υπήκοοι». 

Και ακριβώς επειδή δέν είναι δοΰλοι, ούτε ύποτεταγμένοι εις 
τήν θέλησιν οιουδήποτε δυνάστου, άλλά πολϊται ελεύθεροι, 
έχουν τήν δύναμιν νά κατοχυρώσουν τήν έλευθερίαν και τήν 
ισότητα και νά καταστήσουν τήν δημοκρατίαν κτήμα άπα-
ραβίαστον. 

Κων. Ε. Παπακωνσταντίνου 
Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων 


