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ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 
ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΣ : Κλάσεως δραχ. 0,10 τεμάχια 4.500.000 Δραχ. 2,50 τεμάχια 2.500.000 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ : Δραχ. 0, 10 : 'Απεικόνισις μύρμηκος, ώς συμβόλου αποταμιεύσεως. Δραχ. 2,50 : Κερ-
ματοπυξίς ( Κουμπάρας ) καί Βιβλιάριον καταθέσεως. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26X36,5 χιλιοστόμετρα, είς φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ : Πολυχρωμία Offset. 
ΣΧΕΔΙΑ : Τοϋ χαράκτου Α. Τάσσου 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Γραφικοί Τέχναι «'Ασπιώτη -"Ελκα » Α. Ε. "Αθήναι. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τά ώς άνω γραμματόσημα θά κυκλοφορήσουν τήν 30ην Νοεμβρίου 1965 καί θά πω-
λώνται μέχρι καί τής 30ης Νοεμβρίου 1966, πλήν έάν ήθελον έξανιληθή ένωρίτερον. Ή διάθεσις με-
μονωμένως τής κλάσεως τών δραχ. 0,10 θά γίνεται κατ* έλευθέραν κρίσιν τής υπηρεσίας. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαί. 



ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Τήν Ιην Μαΐου 1965 συνεπληρώθησαν πεντήκονα έτη άπό τής ενάρξεως λειτουργίας τοϋ Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου τής Ε λ λ ά δ ο ς , συγχωνευθέντος εις τούτο καί τοΰ, άπό τοΰ 1902, λειτουργούντος εις τ ή ν 
Κρήτην τοπικού τοιούτου. 
Τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον είναι Κρατικός Όργαν ισμός μέ οίκονομικήν αύτοτέλειαν. Ή Πολι
τεία πρός εύόδωσιν τών εργασιών του εγγυάται τήν άσφάλειαν τών καταθέσεων καί παρέχει όλα τά 
απαιτούμενα μέσα διά τήν άνετον, ταχεΐαν καί άπρόσκοπτον έξυπηρέτησιν τών ύπεροκτακοσίων ήδη 
χιλιάδων καταθετών του. 
Πράγματι πλήν τών 20 υποκαταστημάτων, 700 Ταχυδρομικά Γραφεία κατεσπαρμένα εις όλην τήν Χώραν 
καί 1200 Αγροτ ικο ί Διανομείς διασχίζοντες πάσαν γωνίαν τής "Ελληνικής γής , έχουν τεθή είς τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ κοινού άνά πάσαν ήμέραν μηδέ τών Κυριακών καί "Εορτών εξαιρουμένων. 
Ούτω τό Ταχ. Ταμιευτήριον αποτελεί τόν ίδανικόν φορέα τής λαϊκής αποταμιεύσεως, ένώ ταυτοχρό
νως διά τής επενδύσεως τών συγκεντρουμένων κεφαλαίων, έγγιζόντων ήδη τά οκτώ δισεκατομμύρια 
δραχμών, συμβάλλει μεγάλως είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής Χώρας καί τήν βελτίωσιν τοΰ βιο
τικού επιπέδου τοΰ πληθυσμού. 
Τά πρώτα πεντήκοντα έτη τής τόσον λαμπρός δράσεως τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου, έν συνδυασμώ μέ τήν 
έδραιωθεϊσαν πρός αυτό έμπιστοσύνην τοΰ Κοινοΰ καί τήν άκάματον προσπάθειαν τοΰ προσωπικού 
του ώς και τοϋ τής Ταχ. "Υπηρεσίας, δίδουν τήν έγγύησιν μιάς αξιόλογου μελλοντικής του εξελίξεως. 
Ή Ταχυδρομική Υ π η ρ ε σ ί α συμβάλλουσα δι ' όλων τών μέσων καί τών προσπαθειών τοΰ προσωπικού 
της είς τήν πρόοδον τών εργασιών τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου καί τήν άνάπτυξιν τοϋ θεσμοϋ τής απο
ταμιεύσεως εκδίδει τήν σειράν ταύτην τών αναμνηστικών γραμματοσήμων έπί τή πεντηκονταετηρίδι 
τοΰ έκ τών σπλάχνων της άνδρωθέντος τούτου πιστωτικού "Ιδρύματος. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Δέν θά εκδοθούν, ούτε θά χρησιμοποιηθή αναμνηστική σφραγίς . Ή "Υπηρεσία δέν θά δεχθή παραγ
γελίας διά ιδιωτικούς φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 


