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ΚΛΑΣΕΙΣ—ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ—ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμαί 1,50 — τεμάχια 9.000.000 
«Γυναίκα — Θεά Νεολιθικής εποχής». 

2. Δραχμαί 8,50 — τεμάχια 2.400.000 
«Σύγκρουσις Αντ ι γόνης - Κρέοντος». 

3. Δραχμαί 11 — τεμάχια 600.000 
«Πρός τό μέλλον». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ύ π ό τών καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 x 43,5 χ ιλιοστά είς φύλλα τών 50 τεμα
χίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί τέχναι «Άσπιώτη-ΕΛΚΑ» Α.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς κυκλοφορίαν τήν 29ην 
Σεπτεμβρίου 1975 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 28ης 
Σεπτεμβρίου 1976 έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 23 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
αξίας τών έπ' αύτοΰ έπικεκολλημένων γραμματοσήμων. 
Οί έν τω έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων, δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν 
προεγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία 
άπό τής 25ης Αυγούστου 1975 μέχρι καί τής 15ης Σεπτεμ
βρίου 1975. 
Οί μορφές τής παραστάσεως τοΰ φακέλου είναι γυναίκες 
πού έδειξαν εξαιρετική δράσι καί θεωροΰνται πρωτοπόροι 
γιά τήν εξύψωση τής θέσεως τής γυναίκας: 
1. Καλλιρρόη Παρρέν (1861-1940) Λογία, συγγραφεύς. 
"Ελαβε πρώτη τήν πρωτοβουλία τής φεμινιστικής κινήσεως 
στήν Ε λ λ ά δ α καί αγωνίστηκε επίμονα καί φωτισμένα. 
2. Αύρα Θεοδωροπούλου (1880-1963) Μουσικός. Προσέ
φερε ολόκληρη τήν ζωή της στήν υπηρεσία τοΰ κοινωνι-
κοΰ συνόλου. 
3. Έλμίνα Παντελάκη (1881-1968). Φιλόλογος. Α σ χ ο λ ή 
θηκε μέ θέματα εκπαιδεύσεως, αγωγής καί προστασίας 
τοΰ παιδιού. Αγων ίστηκε γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας. 
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"Υστερα άπό τήν εποχή τής Μητριαρχίας όπου μέ τήν 
εμφάνιση τοΰ άνθρωπου στή γή ή γυναίκα άσκοΰσε εξου
σία στήν οικογένεια καί στή φυλή, ακολούθησε ή εποχή 
πού Πατριαρχικές συνήθειες καί παραδόσεις καί ή νομο
θεσία τών περισσοτέρων κοινωνιών περιώριζαν τήν κοι
νωνική αποστολή καί τά δικαιώματα τών γυναικών. 
Στή νεώτερη εποχή μέ τήν ανάπτυξη τών φιλελευθέρων 
ιδεών σημειώθηκαν δύο σημαντικά φαινόμενα: 
α) Ή απόφαση ολοένα μεγαλυτέρου άριθμοΰ γυναικών νά 
άγωνισθοΰν γιά νά σπάσουν τόν αποκλεισμό τους άπό τήν 
πολιτική, οικονομική καί κοινωνική ζωή 



β) 'Η συνειδητοποίηση πολλών Κυβερνήσεων πώς ή σύγ
χρονη κοινωνία δέν μπορεί νά άποζήση χωρίς τήν ενεργό 
καί ισότιμη συμμετοχή τών γυναικών, τοΰ μισοΰ ανθρώ
πινου δυναμικού τοΰ πλανήτη μας. 
Σέ διεθνές επίπεδο τά Η ν ω μ έ ν α "Εθνη επιδιώκουν νά 
εξασφαλίσουν γιά τις γυναίκες παντοΰ τά βασικά ανθρώ
πινα δικαιώματα καί αναγνωρίζουν τήν άρχή τής ισότητας 
τών δύο φύλων. 
Ό Χάρτης τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή Οικουμενική Δια
κήρυξη τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλές Διεθνείς 
Συμβάσεις (σέ συνεργασία μέ τήν U N E S C O καί τό Διεθνές 
Γραφείο Εργασ ίας ) απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω 
φύλου. 
Αποκορύφωμα τών ενεργειών τοΰ Ο Η Ε καί ορόσημο στήν 
ιστορία τής προόδου τών γυναικών αποτελεί ή Διακήρυξη 
γιά τήν κατάργηση Διακρίσεων είς βάρος τών Γυναικών 
πού υιοθετήθηκε ομόφωνα στις 7 Νοεμβρίου 1967 άπό τήν 
Γενική Συνέλευση. Στά 11 άρθρα της περιλαμβάνει όλο 
τό φάσμα τών δικαιωμάτων πού απετέλεσαν τό αντικείμενο 
διεθνών συμβάσεων στήν περίοδο τών δύο δεκαετιών 
(άπό τό 1945 έτος ιδρύσεως τοΰ ΟΗΕ). 

Στό Προοίμιο τής Διακηρύξεως αναφέρεται ότι α) οί δια
κρίσεις είς βάρος τών γυναικών είναι ασυμβίβαστες μέ τήν 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια καί εμποδίζουν τήν πλήρη ανά
πτυξη τών δυνατοτήτων τών γυναικών β) ότι ή ολοκληρω
μένη ανάπτυξη μιας χώρας ή ευημερία τοΰ κόσμου καί ή 
ειρήνη άπαιτοΰν τήν ισότιμη καί πλατύτερη συμμετοχή 
ανδρών καί γυναικών σ ' όλους τούς τομείς. Οί Εθν ικές νο
μοθεσίες βρίσκονται στό στάδιο τής αλλαγής. Ή άρχή τής 
ισότητας τών δύο φύλων αναγνωρίζεται καί καταχωρείται 
στά Συντάγματα πολλών χωρών (άρ. 4 τοΰ Νέου Έλλην ικοΰ 
Δημοκρατικοΰ Συντάγματος 1975). Στόν τομέα όμως τοΰ 
'Αστικοΰ Δικαίου καί κυρίως στό οικογενειακό Δίκαιο, 
ή άρχή τής ισότητας δέν έχει ακόμα γενική αποδοχή ( Ά ρ . 
1387 καί έπομ. τοΰ Έλλην ικοΰ Ά σ τ ι κ ο ΰ Κωδικός) προσ
κρούει σέ έθιμα καί παραδόσεις αντίθετες. 

Έ τ σ ι ή πρόοδος στήν εφαρμογή τών διαφόρων διεθνών 
κειμένων καί διακηρύξεων ήταν άργή καί άνιση. 
Σ ' όλες τις χώρες παρατηρείται ένα D E F A C T O χάσμα 
ανάμεσα στήν κοινωνική καί οικονομική θέση τών αν
δρών καί γυναικών, Τά 3/4 τής ανθρωπότητας αντιμετω
πίζουν επείγοντα, πιεστικά κοινωνικο-οίκονομικά προ
βλήματα. Τά προβλήματα αυτά επηρεάζουν τήν θέση τών 
γυναικών. 
Έ ν ώ δέν υπάρχουν παρά ελάχιστα νομικά εμπόδια γιά τήν 
ισότητα καϊ τήν απορρόφηση τών γυναικών στήν εργασία. 



ένώ ή άρχή «ϊση αμοιβή γιά ίση εργασία» έχει γίνει τώρα 
σχεδόν οικουμενικά αποδεκτή (πρόσφατη κύρωση διά νό
μου τής σχετικής διεθνούς συμβάσεως καί στήν Ελλάδα) , 
στήν πράξη δέν εφαρμόζεται. Α ν ά γ κ η λοιπόν νά ληφθούν 
επείγοντα μέτρα γιά τήν πραγματική εξίσωση τών γυναι
κών στήν οικονομική ζωή. Έ ξ άλλου τό ποσοστό τών γυ
ναικών πού κατέχουν θέσεις στό νομοθετικό, δικαστικό 
εκτελεστικό καϊ διπλωματικό κλάδο παραμένει μικρό 
στήν μεγάλη πλειοψηφία τών χωρών. Γιά νά άντιμετωπισθή 
ριζικά ή κατάσταση αυτή καϊ νά γίνη ή άρχή τής ισότητας 
πραγματικότητα, τό 1970 ή Γενική Συνέλευση έθεσε στό 
πρόγραμμα τής Δεύτερης Δεκαετίας Αναπτύξεως τοΰ ΟΗΕ 
τήν πλήρη ένταξη τών γυναικών στήν γενική προσπάθεια 
αναπτύξεως. 
Ή Γενική Συνέλευση τοΰ ΟΗΕ στις 8 Δεκεμβρίου 1972 
καθιέρωσε τό 1975 Διεθνές Έ τ ο ς τής Γυναίκας σάν αφε
τηρία γιά νά τεθοΰν σέ εφαρμογή τά προγράμματα εργα
σίας τής διεθνοΰς κοινωνίας γιά νά βελτιωθή ή θέση τών 
γυναικών ώστε νά όλοκληρωθή ή συνεισφορά τους στήν 
ανθρωπότητα καί ή συμβολή τους στήν πραγματοποίηση 
μιας δικαίας παγκοσμίου τάξεως. Στόχος τοΰ Έ τ ο υ ς είναι: 
α) νά ένισχηθή ή ίσότης μεταξύ ανδρών καί γυναικών, 
β) νά έξασφαλισθή ή ένταξη τών γυναικών στή γενική 
προσπάθεια αναπτύξεως καί 
γ) νά άναγνωρισθή ή σημασία τής συνεργασίας τών γυ
ναικών στήν ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ Κρατών 
καί στήν ενίσχυση τής Παγκοσμίου Ειρήνης. 
Οί στόχοι αυτοί συνοψίζονται στό τρίπτυχο: «Ίσότης - Α 
νάπτυξη - Ειρήνη». 
Τό Διεθνές Έ τ ο ς τής Γυναίκας πρέπει νά άντιμετωπισθή 
σάν γεγονός πού επιβάλλει τήν συμμετοχή ανδρών καί γυ
ναικών στις δραστηριότητες τους. Οί δραστηριότητες τοΰ 
Έ τ ο υ ς πρέπει νά έχουν διαρκή αποτελέσματα γιά τά μελ
λοντικά χρόνια. Στόν Ε θ ν ι κ ό καί Διεθνή χώρο, πρέπει ν 'ά-
ναπτυχθοΰν πρωτοβουλίες γιά νά προαχθή ή ίσότης στό 
δίκαιο, στήν οικονομία, στήν κοινωνία στήν οικογένεια. 
Τό Έ τ ο ς αυτό πρέπει νά θέση τήν σφραγίδα του στήν 
ιστορία όλων τών ανθρώπων σ' όλο τόν κόσμο (Waldheim 
Γεν. Γραμματεύς τοΰ Ο.Η.Ε.). 
Στή παγκόσμια Συνδιάσκεψη τοΰ Μεξικοΰ (19 Ιουνίου - 2 
Ιουλίου) ερευνήθηκαν ή έκταση τής πραγματοποιήσεως 
τών άρχων τοΰ Ο.Η.Ε. καί μελετήθηκαν συμπληρωματικά 
προγράμματα γιά τήν ένταξη τών γυναικών στήν διαδικα
σία αναπτύξεως τών χωρών τους στήν δεκαετία 1975 - 1985. 
Στόν Ε λ λ η ν ι κ ό χώρο τά Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωμα
τεία προγραμματίζουν γιά τις 18-20 Όκτωβρίου 1975 Σε
μινάριο. Θά μελετηθή ή σημερινή θέση τών γυναικών στήν 

Ελλάδα καί θά καθορισθούν οί αντικειμενικοί σκοποί 
σύμφωνα μέ τις είδικώτερες κοινωνικο-οίκονομικές συν
θήκες τής χώρας μας, οί τρόποι συνεργασίας Κυβερνητικών 
καί μή παραγόντων γιά τήν πραγματοποίηση τους. 

Τά Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ω Ν 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΛΕΣΧΩΝ 
ΖΟΝΤΑ 
ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή 
Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οί έν τω έξωτερικώ διαμένοντες δύνανται ν ' άπευθύ
νωνται, διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομητών καί διά 
πάσαν σχετικήν πληροφορίαν εις τήν Ύπηρεσ ίαν 
Φιλοτελισμοΰ οδός Αιόλου 100 Α θ ή ν α ι (131). 
Οί έν τω έσωτερικω τής Χώρας, δύνανται ν'άπευθύ-
νωνται είς τήν ώς άνω Ύπηρεσίαν ώς καί είς οιονδή
ποτε Ταχυδρομικόν Γραφεΐον τής Επικρατε ίας . 
Καθίσταται γνωστόν είς τούς συνδρομητάς ότι πάσα 
αίτησις ή χρηματική κατάθεσις αυτών υπολογίζεται 
άπό τής αυτής ημέρας τοΰ επομένου μηνός. Συνεπώς 
διά νά δύνανται νά λαμβάνουν όλας τάς έκδιδομένας 
σειράς γραμματοσήμων δέον νά μεριμνοΰν, ώστε ό 
λογαριασμός των νά έμφανίζη επαρκές πιστωτικόν 
ύπόλοιπον ένα τουλάχιστον μήνα πρό τής κυκλοφο
ρίας έκαστης τούτων. 


