
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΟΛΟΥ 100 
105 64 ΑΘΗΝΑ 

• 
POSTES HELLENIQUES 

SERVICE PHILATELIQUE 
100, RUE EOLOU 

GR-105 64 ATHENES 
GRECE 

• 
HELLENIC POST OFFICE 

PHILATELIC SERVICE 
100, AIOLOU STREET 
GR- 105 64 ATHENS 

GREECE 
• 

GRIECHISCHE POST 
PHILATELISTISCHER DIENST 

AO LOU - STRASSE 100 
GR-105 64 ATHEN 

GRIECHENLAND 

ΣΤ Κ Ρ Η Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 

5 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο T O Θ Α Ν Α Τ Ο 

TOY Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΣΤ' ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

SERIE COMMEMORATIVE DE TIMBRES 
"Vleme CONGRES SUR LA CRETE 

50 ANS APRES LA MORT DE ELEFIHERIOS VENIZELOS" 

COMMEMORATIVE STAMP SET 
"VI CRETOLOGICAL CONFERENCE 

50th ANNIVERSARY OF THE DEATH OF ELEFTHERIOS VENIZELOS" 

GEDENKMARKENSERIE 
"6. KRETOLOGISHER KONGRESS -

50 JAHRE SEIT DEM TODE ELEVTHERIOS VENISELOS" 



ΚΛΆΣΕΙς ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Δρχ. 18 Ορκωμοσία Κυβέρνησης Ελευθερίου 1.300.000 
Βενιζέλου 

» 110 Άποψη από το παλιό λιμάνι των Χανίων 700.000 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26 χ 36,5 χιλ. σε φύλλα των 50 τεμαχίων 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ : Β. Κωνσταντινέα 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία (OFFSET) 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Γραφικοί Τέχναι «ΑΣΠΙΩΤΗ- ΕΛΚΑ» Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ: Θά κυκλοφορήσουν στις 30 Ιου
νίου 1986 και θα διαθέτονται από τα Ταχ/κά Γραφεία μέχρι 
και 29 Ιουνίου 1987, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θα εκδοθούν και θα έχουν για παράσταση το χάρτη της Κρήτης. 

ΔΙΑΘΕΣΗ Φ.Π.Η.Κ. 
Θα διαθέτονται προς 143 δραχμές ο καθένας με προεγγραφές 
στα κατά τόπους Ταχ/κά Γραφεία. Θα πουλιούνται επίσης από 
το Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο (Αιόλου 100,105 64 ΑΘΗΝΑ) 
επί 15 μέρες από την ημέρα της κυκλοφορίας της σειράς, 
εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Ελευθερίου 
Κ. Βενιζέλου (18.3.1936). Ο μέγιστος πολιτικός άνδρας της 
νεώτερης Ελλάδας γεννήθηκε στις Μουρνιές Χανίων της τό
τε Τουρκοκρατούμενης Κρήτης το 1864. Μεγάλωσε μέσα στο 
έντονο κλίμα των περιπετειών της πατρίδας με τις αλλεπάλ
ληλες επαναστάσεις, τις πολιτικές και πολιτειακές μεταβο
λές, που προηγήθηκαν τής Ένωσης. Έζησε από νωρίς όλους 
τους αγώνες και τις θυσίες του ' Εθνους ως και τις καταστροφές 
και εξορίες που ακολούθησαν. Πήρε μέρος στις εξεγέρσεις 
του τέλους του αιώνα και αναδείχτηκε σε ηγετική φυσιογνω
μία των επαναστάσεων της Κρήτης και της διακυβέρνησης 
της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας. Πρωταγωνίστησε στην 
κατάλυση της απολυταρχίας του Πρίγκηπα-Αρμοστή Γεωρ
γίου (Θέρισο 1905) και η φήμη του ξεπέρασε γρήγορα τα 
Κρητικά και Ελλαδικά όρια. 

Μετά την επανάσταση του 1909 (Γουδί) ανέλαβε τη διακυ
βέρνηση της χώρας και με διαπρεπείς συνεργάτες προχώρη
σε ταχύτατα στην ανασυγκρότηση του Κράτους, που το εξό
πλισε και το οδήγησε στους θριάμβους των Βαλκανικών πο
λέμων 1912-13 και τη συμμετοχή στον Α.' παγκόσμιο πόλεμο. 
Υλοποίησε τους στόχους της Μεγάλης Ιδέας και τριπλασίασε 
την Ελλάδα. Ανόρθωσε την εθνική οικονομία, ανασύνταξε 
την Ελληνική κοινωνία, ανύψωσε το βοιοτικό επίπεδο του λα
ού, θεμελίωσε και ανέπτυξε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας 
με τους γειτονικούς λαούς και έφερε την Ελλάδα στη χορεία 
των Ευρωπαϊκών Κρατών. 

Πέθανε εξόριστος στις Κάννες της Γαλλίας. 
Φλογερός επαναστάτης και οξυδερκής πολιτικός, ευφυής 

διπλωμάτης και συνεπής δημοκράτης, μεγάλος οραματιστής 

και μεταρρυθμιστής, με απαράμιλλο σθένος, επιμονή και υπο
μονή, οδήγησε το Έθνος στην ικανοποίηση των προαιώνιων 
δικαίων του. 

Η νεώτερη ιστορία της χώρας, φέρει τη σφραγίδα της έντο
νης προσωπικότητας του, που επηρέασε τα Ελληνικά πράγμα
τα για πολλά χρόνια και μετά το θάνατο του. Αναδείχτηκε στο 
μεγαλύτερο Εθνικό ηγέτη και κοινωνικό αναμορφωτή της νεώ
τερης Ελλάδας και δίκαια κατάκτησε τον τίτλο του Εθνάρχη. 

ΣΤ' ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Το Στ. Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, που οργανώνεται 

τον Αύγουστο του 1986 στα Χανιά από το Φιλολογικό Σύλλογο 
«Χρυσόστομος» - το παληότερο πνευματικό Σωματείο της 
Κρήτης με μεγάλη δράση - είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 
πενήντα χρόνων από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Ο θεσμός των Κρητολογικών Συνεδρίων καθιερώθηκε το 1961 
και αποτελεί ένα από τους πιό επιτυχημένους στο είδος του. 
Γίνεται κάθε πέντε χρόνια σε ένα Νομό της Κρήτης και είναι 
αφιερωμένο σε μιά μεγάλη επέτειο της Ιστορίας του νησιού. 
Ένας μεγάλος αριθμός από έλληνες και ξένους επιστήμονες 
προσθέτουν κάθε φόρα με τις ανακοινώσεις τους σημαντικά 
στοιχεία γιά την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κρήτης. 
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VALEURS REPRESENTATIONS QUANTITES 

Drs. 18 Prestation de Serment du Gouvernement 1.300.000 
Eleftherios Venizelos 

Drs. 110 Point de vue sur le port de La Canee 700.000 

DIMENSIONS: 26χ 36,5 mm en feuilles de 50 timbres 
DESSIN: V. Konstantinea 
PROCEDE D'IMPRESSION: Multicolore (OFFSET) 
IMPRESSION: Arts Graphiques "ASPIOTI-ELKA" S.A. ATHENES 
CIRCULATION-VENTE: Les timbres seront mis en vente le 30 
Juin 1986 aupres des bureaux de poste jusqu'au 29 Juin 1987, 
a moins d'epuisement anticipe. 

ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Elles representerons la carte de la Crete. 

VENTE DES ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Par souscription dans les Bureaux de Poste au prix de 143 

drachmes piece. Elles seront egalement vendues dans le Bu
reau Philatelique Central (100, rue Eolou, GR - 105 64 ATHE

NES) pendant 15 jours a compter de la mise en circulation de 
la serie, a. moins d'epuisement anticipe. 

50 ans se sont ecoules depuis la mort d'Eleftherios Veni
zelos (18.3.1936). Le tres grand homme politique de la Grece 
moderne nacquit a. Mournies pres La Canee, en Crete, qui e-
tait alors sous la turcocratie en 1864. II grandit dans le climat 
intense des aventures de la patrie avec les successives revo
lutions, les revirements politiques et publiques qui ont pre
cede I'Union. II a vecu tres t6t toutes les luttes et les sacrifices 
de la Nation, jusqu'aux catastrophes et exils qui ont suivi. II 
participa aux insurrections de la fin du siecle, et s'est distin
gue en tant que chef de file des revolutions cretoises et dans le 
gouvernement de la Cite Autonome Cretoise. II joua le premier 
role dans I'abolition de I'absolutisme du Prince-Commissaire 
Georges (Therisso 1905) et sa reputation a tot fait de depasser 
les frontieres de la Crete et de la peninsule Hellenique. 

Apres la revolution de 1909 (Goudi), il se chargea du gouver
nement du pays et, assiste de collaborateurs remarquables, il 
avanpa tres vite vers la reconstitution de I'Etat, qu'il a arme et 
mene aux triomphes des guerres balkaniques de 1912-13, et a 
la participation a. la 1ere guerre mondiale. II a roalise les objec-
tifs de la Grande Idee, et tripla I'etendue du territoire grec. II re-
dressa I'economie nationale, reorganise la societe grecque, 
rehaussa le niveau de vie du peuple, instaura et developpa des 
relations d'amitie et de collaboration avec les peuples voisins, 
et introduisit la Grece dans I'ensemble des Etats Europeens. 

II mourut exile a, Cannes, en France. 
Revolutionnaire ardent et politicien perspicace, fin diplo-

mate et democrate consequent, grand visionnaire et reforma-
teur, il guida la Nation avec force, insistance et patience incom-
parables, vers la satisfaction de ses droits seculaires. 

L'histoire moderne du pays est marquee par sa forte per-
sonnalite, qui a influence les affaires grecques pendant plu-
sieurs annees, et meme apres sa mort. II s'est distingue com-
me le plus grand dirigeant National et reformateur social de 
Grece moderne, et a conquis de bon droit le titre de "Chef de 
la Nation". 

Vleme CONGRES SUR LA CRETE 
Le Vleme Congres International sur la Crete, qui est organise 

au mois d'Aout 1986, a la Canee, par la Societe Literaire 
"Chrysostome" - la plus ancienne corporation intellectuelle 
de la Crete, ayant de larges activites - est consacre au cinquan-
tenaire de la mort d'Eleftherios Venizelos. L'institution de Con
gres sur la Crete a ete instauree en 1961 et s'avere etre une des 
plus reussies de son genre. Un Congres a lieu tous les cinq ans 
dans un departement de la Crete, et est consacre a un grand 
anniversaire de I'Histoire de I'ile. Un grand nombre de scienti-
fiques grecs et etrangers apportent a chaque fois, par leurs ex
poses, des elements importants sur I'Histoire et la Civilisation 
de la Crete. 



wurde 1864 in Mournies - Chania auf Kreta geboren, das da-
mals noch unter turkischer Herrschaft stand. Er wuchs in dem 
gespannten Klima der Unruhen in seiner Heimar auf, mit auf-
einenderfolgenden Aufstanden, politischen Anderungen und 
Regimewechsel, welche dem ZusammenschluB mit Griechen
land vorangingen. Von klein an erlebte er alle Kampfe und 
Opfer der Nation, wie auch die darauf folgenden Katastrophen 
und Ausweisungen. Er nahm gegen das Jahrhundertende an 
den Aufstanden teil und entwickelte sich zu einer Fuhrergestalt 
sowohl der kretischen Aufstande, wie auch der Regierung des 
Autonomen Kretischen Staates. Bei der Abschaffung der All-
einherrschaft des Vizekonigs Prinz Georg (Therisso 1905) spiel-
te er eine Hauptrolle und sein Ruf drang schnell uber die kre
tischen und griechischen Grenzen hinaus. 

Nach dem Aufstand von 1909 (Goudi-Athen) ubernahm er 
die Regierung des Landes und mit hervorragenden Mitarbei-
tern ging er raschestens an die Wiederaufrichtung des Staates, 
den er ausrustete und zum Triumpf der Balkankriege 1912-13 
und der Teilnahme am ersten Weltkrieg fuhrte. Er verwirklichte 
die Ziele der GroBen Idee und verdreifachte das griechische 
Hoheitsgebiet. Er festigte die griechische Wirtschaft, rekon-
struierte die griechische Gesellschaft, erhohte den Lebensstan-
dart des Volkes, grundete und erweiterte freundschaftliche 
Beziehungen zu und Zusammenarbeit mit den Nachbarlandem 
und stellte Griechenland in den Rahmen der Europaischen 
Lander. 

Er starb im Exil in Cannes in Frankereich. 
Als begeisterter Freiheitskampfer und scharfsinniger Politi-

ker, geistreicher Diplomat und bewulMer Demokrat, Zukunft-
straumer und Reformator, fuhrte er mit unvergleichlicher Kraft, 
Ausdauer und Geduld die Nation zur Befriedigung ihrer jahr-
hundertealten Rechtsanspriiche. 

Die jungere Geschichte Griechenlands tragi den Stempel 
seiner auBerordentlichen Personlichkeit, welche die griechi
schen Angelegenheiten auch nach seinem Tode noch beein-
fiuBte. 

Er war der groBte nationale Fiihrer und Gesellschaftsrefor-
mator Neugriechenlands und zu Recht erhielt er den Namen 
Nationsfuhrer. 

6. KRETOLOGISCHER KONGRESS 
Der 6. Kretische Kongress, der im August 1986 in Chania 

vom Philologischen Verein "Chrisostomos" - dem altesten, 
sehr aktiven kulturellen Verein Kretas - abgehalten wird, ist 
dem 50. Todestag Elevtherios Veniselos' gewidmet. 

Der Kretologische Kongress wurde 1961 ins Leben gerufen 
und ist einer der erfolgreichsten seiner Art. Er tritt alle 5 Jahre 
in einer anderen kretischen Provinz zusammen, und ist jedes-
ma! einem bedeutenden geschichtlichen Jahrestag der Insel 
gewidmet. Eine groBeAnzahl griechischer und auslandischer 
Wissenschaftler bringen in ihren Veroffentlichungen immer 
wieder interessante neue Elemente zur Geschichte und Kul-
tur Kretas. 


