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ΚΛΑΣΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣ1Σ 

Δραχμών 11 —Τεμάχια 1.000.000. "Αναπαραγωγή τοϋ 100-δράχμου γραμματοσήμου τής αναμνηστικής σειρδς εκδόσεως έτους 1933 
«ΙΟετηρίς εγκαθιδρύσεως τής Δημοκρατίας». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ύπό τών καλλιτεχνών Παναγιώτου Γράββαλου και Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 x 43 5 χιλιοστά είς φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικοί Τέχναι « 'Ασπιώτη-ΕΛΚΑ» Α.Ε. Αθήναι 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τό έν λόγω γραμματόσημον θά τεθή είς κυκλοφορίαν τήν 15ην Νοεμβρίου 1975 καί θά πωλήται μέχρι καί τής 14ης Σεπτεμβρίου 1976 έκτος 
έάν ήθελεν έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά έκδοθοΟν είκονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 13 έκαστος ήτοι δύο δραχμάς 
έπί πλέον τής αξίας τοΰ έπ' αύτοΰ γραμματοσήμου. 
Οί έν τφ έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν τοιούτων φακέλων, δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προεγγραφήν είς τά κατά τό
πους Ταχυδρομικά Γραφεία άπό 15ης μέχρι καί τής 29ης Όκτωβρίου 1975. 
Οί έν τώ έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες, δύνανται νά άπευθύνωνται καί εις οίονδήποτε Ταχυδρομικόν Γραφεϊον τής Επικρατείας. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ» 

Τά γραμματόσημα, πέραν τής βασικής των αποστολής, διά τήν προπληρωμήν τών ταχ. τελών, συλλέγονται άπό εκατομμύρια ανθρώπους 
διότι ό φιλοτελισμός προσφέρει έπιμόρφωσιν καί ψυχαγωγίαν, ένώ ταυτοχρόνως είναι ένα άπό τά καλύτερα μέσα αποταμιεύσεως. 
Τήν 15ην Νοεμβρίου έκαστου έτους, πρωτοβουλία τοΰ Όργανισμοΰ τών Ελληνικών Ταχυδρομείων, εορτάζεται είς τήν Ελλάδα ή «Ήμερα 
τοΰ Γραμματοσήμου» άφ' ενός μέν διά νά έξαρθή ό ευεργετικός ρόλος του είς τήν διά τής αλληλογραφίας άνάπτυξιν τών ανθρωπίνων 
σχέσεων, άφ' έτερου δέ διά νά τύχη τοϋτο εύρυτέρας γνωριμίας ώς πλήρες πλεονεκτημάτων συλλεκτικόν ΰλικόν. 
Τό έπ' ευκαιρία τοΰ έφετεινοΰ έορτασμοΰ τής «Ημέρας τοΰ Γραμματοσήμου» τιθέμενον είς κυκλοφορίαν γραμματόσημον αναπαριστά τό έκα-
τοντάδραχμον τής σειράς «ΙΟετηρίς άπό τής εγκαθιδρύσεως τής Δημοκρατίας» εκδόσεως έτους 1933 μέ τήν είκόνα τοΰ έφηβου τοΰ Μαραθώ-
νος. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμματοσήμων καί φακέλων 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συνδρομητών ώς καί διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν δύνανται νά άπευθύνωνται εις τήν 
Ύπηρεσίαν Φιλοτελισμού οδός Αίολου 100, Αθήναι 031 ) . 


