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ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«5ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967» 



ΚΛΑΣΕΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1. Δραχμαι 2,50 

2. Δραχμαι 4,50 

3. Δραχμαι 5 

Τεμάχια 11.000.000 

Τεμάχια 700.000 

Τεμάχια 500.000 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ — ΣΧΕΔΙΑ: Ελευθέρα σύνθεσις, τής μέν 
κλάσεως δρχ. 2,50 τοϋ χαράκτου Γ. Βελισσαρίδη, τών δέ 
λοιπών τοΰ ζωγράφου Π. Γράββαλου. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: "Απαντα 31 x 43,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 
50 τεμαχίων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία OFFSET 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι «Άσπιώτη - Έλκα» Α. Ε. 
Αθήναι. 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τά γραμματόσημα τής παρούσης σειράς θά τεθοΰν είς κυ-
κλοφορίαν τήν 21ην Απριλίου 1972 καί θά πωλώνται μέχρι 
καί τής 20ής Απριλίου 1973, πλήν εξαντλήσεως των ένω-
ρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά έκδοθοϋν επίσης εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης 
ημέρας κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθοΰν είς τήν όνομα-
στικήν άξίαν τών έπ' αυτών γραμματοσήμων, ήτοι άντί 
δραχμών 12. 
Οί έν τω έσωτερικώ ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων οφείλουν νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν είς τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 14ης Απριλίου έ.έ. 



Ί Π 

Γ Ί 

L J J 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών φιλοτελιστών λειτουργεί ή Υπηρεσία συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. 
Πληροφορίαι περί τής έγγραφης τών ενδιαφερομένων είς τήν Ύπηρεσίαν ταύτην παρέχονται, διά μέν τούς 
διαμένοντας είς τήν άλλοδαπήν, παρά τής Δ/νσεως Ταχ. Ένσημων- Φιλοτελισμού, οδός Αιόλου 100-Αθήναι 
ΤΤ. 131, διά δέ τούς ημεδαπούς παρ'οίουδήποτε Ταχ. Γραφείου τής Χώρας καί τοϋ Φιλοτελικού Γραφείου, 
οδός Βουλής 4, Αθήναι ΤΤ. 125. 



Ε Ν Ω Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ 
Σ Υ Ν Ε Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Τ Ο 5 ο ν Ε Τ Ο Σ Τ Η Σ 

Τήν 21ην Απριλίου 1967 αί "Ενοπλοι Δυνάμεις τής Ελ
λάδος διά μιας ταχείας, αποφασιστικής καί αναίμακτου 
ενεργείας των απέτρεψαν τήν άναρχίαν καί τήν έπικράτη-
σιν τοϋ κομμουνισμού, αί όποΐαι ώδήγουν τήν χώραν είς 
έθνικήν συμφοράν. 

Ή 'Επανάστασις τής 21ης Απριλίου ύπήρξεν ή πηγαία καί 
αυθόρμητος άντίδρασις τοΰ υγιούς έθνικοΰ όργανισμοΰ είς 
τήν νόσον τής παρακμής. 

Πέντε έτη, μετά τήν 'Επανάστασιν έκείνην, αποδεικνύεται 
πλήρως ή ιστορική άναγκαιότης της. Ή Ελλάς άναγεν-
ναται είς όλους τούς τομείς. Ή ισχύς της καί ή πρόοδος της 
έχουν εξυψώσει διεθνώς τό γόητρόν της. Οί αντίπαλοι της 
άπεμονώθησαν ή περιέπεσαν είς γενικήν άνυποληψίαν. 
Ή 'Επανάστασις δημιουργεί τάς προϋποθέσεις διά τήν λει-
τουργίαν ύγιοϋς δημοκρατικοΰ βίου. Πράγματι: 

— "Εθεσεν υπό τήν έγκρισιν τοϋ λαοΰ σύγχρονον καί προο-
δευτικόν Σύνταγμα, καθιεροΰν τήν δημοκρατικήν όργάνω-
σιν καί λειτουργίαν τών κομμάτων, τά κοινωνικά καί οικο
νομικά δικαιώματα τών πολιτών, τήν δωρεάν Παιδείαν, τήν 
ύποχρέωσιν τοΰ Κράτους διά τήν ύγείαν καί τήν στέγασιν 
τών πολιτών. 

— Πραγματοποιεί άλματα είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν, 
δημιουργούσα τήν ύποδομήν τής ευημερίας τοΰ λαοΰ. Τό 
φράγμα τής ύποαναπτύξεως διεσπάσθη καί ή Ελλάς ένε-
τάχθη είς τήν χορείαν τών ανεπτυγμένων χωρών. 

— Εκσυγχρονίζει καί βελτιώνει τήν Διοίκησιν, συγκρο
τούσα σύγχρονον Κράτος. Ή διοικητική άποκέντρωσις, 
οραματισμός πολλών γενεών, καθίσταται πραγματικότης. 

— Αναπτύσσει νέους θεσμούς, διά τών οποίων θεμελιοΰται 
μακροπροθέσμως τό μέλλον τής χώρας. 
— Αποκατέστησε τήν έθνικήν ενότητα, βασικήν προϋπό-
θεσιν διά τήν πορείαν πρός τήν 'Αναγέννησιν. 

— Ενθαρρύνει μίαν έλευθέραν πολιτική ν ζωήν καί συ
στηματοποιεί τήν οίκοδόμησιν τής συγχρόνου Δημοκρα
τίας, συμφώνως πρός τά πρότυπα τοΰ δυτικοΰ κόσμου. 

— 'Ανεβίβασεν είς ύψηλόν έπίπεδον τήν διεθνή θέσιν τής 
χώρας. Ή Ελλάς δέν διατηρεί απλώς, άλλά καί αναπτύσσει 
τάς σχέσεις της μέ τό σύνολον τής διεθνούς κοινωνίας. 
Ή απόλυτος προσήλωσις είς τό ιδεώδες τής ειρήνης, απο
τελεί βασικήν αρχήν τής εξωτερικής πολιτικής. Παραλλή
λως, ή σταθερότης, ή οικονομική άνάπτυξις καί αί γενι-
κώτερον συντελεσθεΐσαι πρόοδοι δημιουργούν διά τήν χώ
ραν μας κλίμα διεθνοΰς εμπιστοσύνης. 

— Έν μέσω ενός κόσμου ταρασσομένου ύπό βιαίων ερίδων 
καί συγκρούσεως ίδεών καί συμφερόντων, ή Ελλάς παρέ-
μεινεν όασις γαλήνης καί ήρεμου περισυλλογής, άφωσιω-
μένη είς τό έργον τής προκοπής τοΰ λαοΰ της καί σεβόμενη 
απολύτως τό δικαίωμα τών άλλων λαών νά κυβερνώνται 
όπως επιθυμούν καί νά ρυθμίζουν, κατά βούλησιν, τάς έσω-
τερικάς υποθέσεις των, καθ' δ μέτρον άξιοι καί άπό τούς 
άλλους νά σέβωνται τό άντίστοιχον ίδικόν της δικαίωμα. 

— Ή Έπανάστασις μέ τό Σύνταγμα τοΰ 1968 έθεσε τά 
θεμέλια διά τήν πορείαν τής χώρας πρός τήν ύγιά δημο-
κρατίαν δυτικοΰ τύπου, ή οποία ουδέποτε ύπήρξεν έν τή 
ουσία, είς τήν προαπριλιανήν Ελλάδα. 


