
Ά ρ ι θ . 10- 1973 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 100 

ΑΘΗΝΑΙ Τ. 131 

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ» 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δραχμαϊ 1.50 — τεμάχια 4.000.000. 
Ή προσωπογραφία τοΰ ΓΕΩΡΓ. ΑΒΕΡΩΦ 

2. Δραχμαϊ 2 — τεμάχια 4.000.000. 
Ή προσωπογραφία τοΰ ΑΠΟΣΤ. ΑΡΣΑΚΗ 

3. Δραχμαϊ 2.50 — τεμάχια 4.000.000. 
Ή προσωπογραφία τοΰ ΚΩΝ. Ζ Α Π Π Α 

4. Δραχμαϊ 4 — τεμάχια 1.500.000. 
Ή προσωπογραφία τοΰ ΑΝΔΡ. ΣΥΓΓΡΟΥ 

5. Δραχμαϊ 6.50 — τεμάχια 500.000. 
Ή προσωπογραφία τοΰ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΑΚΗ. 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η : Γραφικοί τέχναι " ' Α -
σπ ιώτη -Έλκα" Α.Ε. Α θ ή ν α ι , βάσει φωτογραφιών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 x 43,5 χιλιοστά, είς φύλλα τών 50 τε
μαχίων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Χαλκογραφία (Taille Douce) 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικοί Τέχναι " Ά σ π ι ώ τ η - Έ λ κ α " Α.Ε.», 
Α θ ή ν α ι . 
ΤΙΜΗ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ : $ 1 = 26,85 δραχμαϊ. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα θά τεθούν είς τήν κυκλοφορίαν τήν 15ην 
Νοεμβρίου 1973 καί θά πωλοΰνται μέχρι καί τής 14ης Νοεμ
βρίου 1974, έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά έκδοθοΰν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 18,50 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
άξιας τών έπ' αυτού έπικεκολλημένων γραμματοσήμων. 
Οί έν τώ έσωτερικω ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 25ης Όκτωβρ ίου 1973. 
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Τά Ε λ λ η ν ι κ ά Ταχυδρομεία θά έπρεπε νά εκδώσουν πολλές 
σειρές γραμματοσήμων διά νά τιμήσουν ονομαστικώς έστω 
καί τους σημαντικωτέρους μόνον άπό τούς Εθν ικούς Εύερ-
γέτας. Είναι ατελεύτητος ή χορεία τών εκλεκτών βλα
στών τοΰ πτωχού τούτου τόπου οί όποιοι διεκρίθησαν είς 
τήν εύγενικήν άμιλλαν τής εύποιΐας. 
"Υπήρξαν βεβαίως καί υπάρχουν παντού καί πάντοτε άν
θρωποι οί όποιοι αφιέρωσαν καί αφιερώνουν τις μικρές ή 
μεγάλες περιουσίες των, ακόμη καί αυτήν τήν ζωήν των 
είς τό κοινωνικόν σύνολον. Είς τήν περίπτωσιν μας, όμως, 
τό πράγμα έλαβε τόν χαρακτήρα ενός ιστορικού φαινο
μένου, συνυφασμένου, ώς πρός τήν καταγωγήν του, τά 
κίνητρα καί τούς στόχους του, μέ συγκεκριμένος ιστορι
κός καί κοινωνικός συνθήκας τοΰ εθνικού μας βίου. Πρά
γματι, είς μερικές καμπές τής "Ελληνικής "Ιστορίας ή ευ
γενική άμιλλα τής εύποιΐας εύθυγραμμίσθη μέ τούς εθνικούς 
μας πόθους. Ούτω, άπό τήν άτελεύτητον χορεία τών αγαθο
εργών καί τών φιλάνθρωπων διεκρίθησαν εκείνοι τούς ό
ποιους έννοοΰμεν όταν όμιλοΰμε διά Εθν ικούς Εύεργέτας. 
Είς τούς αιώνας τής σκλαβιάς είναι ή παρηγοριά τοΰ Γένους 
εκείνοι οί όποιοι καταβάλλουν λύτρα διά τήν έξαγοράν 
αιχμαλώτων, πληρώνουν είς τούς δυνάστας τά δυσβά
σταχτα χρέη τής κοινότητος, διά νά συγκρατήσουν τόν 
έξανδραποδισμόν τών συνυποδούλων, ιδρύουν καί συντη-
ροΰν σχολεία, πληρώνουν μισθούς διδασκάλων, υποτρο
φίες σπουδαστών κλπ. Είς τήν αρχήν ή έπιβίωσις τής φυ
λής, κατόπιν ό φωτισμός καί ή άνάστασις τοΰ Γένους. 
Είς τάς απελευθερωτικός προσπάθειας, πακτωλός αί πα
τριωτικοί χορηγίαι . Καί είναι πρώτοι πάντοτε είς όλα οί 
απόδημοι, οί όποιοι εκπορεύονται άπό τά πέρατα τής "Ελ
ληνικής Διασποράς διά νά βοηθήσουν τήν μητέρα Πατρίδα. 
Τών περισσοτέρων ή γενέτειρα παρέμενε καί μετά τό 1821 
σκλαβωμένη. ΔΓ αυτούς όμως, πέραν καί υπεράνω τών 
στενών ορίων τής πατρίδος υπήρχε τό 'Εθνικόν Κέντρον 
τό άρτισύστατον τότε "Ελληνικόν Κράτος. Καχεκτικόν, 
άνίκανον νά όρθοποδήση άπό τά ερείπια, θά φυτοζωοΰσεν, 
έπί γενεάς γενεών, άν οί απόδημοι καί οί αλύτρωτοι δέν 
τοΰ έχάριζον τούς μεγάλους Εθν ικούς Εύεργέτας. 

Ό Όργαν ισμός τών "Ελληνικών Ταχυδρομείων, τιμών τήν 
μνήμην τών ευεργετών τοΰ "Εθνους καί έκπληρών μίαν 
πανεθνικήν ΰποχρέωσιν συμπεριέλαβεν είς τήν παροΰσαν 
έκδοσιν γραμματοσήμων τινάς έκ τών επιφανέστερων καί 
γνωστών είς Πανελλήνιον κλίμακα Ε θ ν ι κ ώ ν Ευεργετών 
ήτοι τούς: Γεώργιον Α β έ ρ ω φ (1818-1899), τόν Ά π ό σ τ ο λ ο ν 
'Αρσάκην (1792-1874), τόν Κων/νον Ζάππαν (1813-1892), 
τόν 'Ανδρέαν Συγγρόν (1830-1899) καί τόν Ίωάννην Βαρ-
βάκην (1745-1825). 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί ή 
"Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων Πρώτης "Ημέρας Κυκλο
φορίας. 

Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συν
δρομητών ώς καί διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν, 
δύνανται νά άπευθύνωνται είς τήν "Υπηρεσίαν - Φιλο
τελισμού, οδός Αιόλου 100, Αθήνα ι (131). 

Οί έν τώ έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καϊ είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον τής Επικρατείας . 


