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ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΤΗΣ 

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ — Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ 
1. Δραχμαί 3.— Τεμάχια 5.400.000 
"Αφιξις, είς τό έν "Αθήναις Στάδιον, τοϋ "Ελληνος Σ. Λούη, 
πρώτου νικητοϋ εις τό αγώνισμα τοϋ Μαραθωνίου δρόμου, 
κατά τούς πρώτους (1896) "Ολυμπιακούς "Αγώνας (από φωτο-
γραφίαν τής εποχής). 
2. Δραχμαί 8.— Τεμάχια 600.000 
Πιέρ ντέ Κουμπερτέν, πατήρ τής ιδέας τής άναβιώσεως τών 
Όλυμπιακών "Αγώνων και ή, εις τόν χώρον τής Διεθνούς 
Όλυμπιακής "Ακαδημίας (Όλυμπία) αναμνηστική στήλη ενθα 
έχει έναποτεθή ή καρδία τούτου. 

Λ Ο Ι Π Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
Σχέδια : Τής κλάσεως 3 δραχ. τοϋ ζωγράφου Π. Γράββαλου, 
τής κλάσεοκ 8 δραχ. τοϋ χαράκτου Π. Βελισσαρίδη. 

ΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Διαστάσεις : 27 • 40 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
Μέθοδος Εκτυπώσεως : Πολυχρωμία Offset 
Έκτύπωσις: Γραφικοί Τέχναι «Άσπιώτη - "Ελκα», Α.Ε. 
Αθήναι. 
Τιμή Συναλλάγματος : S 1 = 29,85 δραχμαί. 

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 
Τά έν λόγω γραμματόσημα θά τεθοϋν είς κυκλοφορίαν τήν 
ΙΟην Απριλίου 1971 και θά πωλώνται μέχρι και τής 9ης 
"Απριλίου 1972, πλήν έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

Τά άπό 1-1-1970 εκδοθέντα και εκδιδόμενα έφ'έξης 
"Ελληνικά γραμματόσημα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας 
διακοπής τής πωλήσεως των παρά τών Ταχ)κών Γρα
φείων, ισχύουν διά τήν πληρωμήν ταχυδρομικών τελών 
έπ' αόριστον χρονικόν διάστημα. 



Φ Α Κ Ε Λ Ο Ι Π Ρ Ω Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 
Ή Φιλοτελική Υπηρεσία θά έκδώση επίσης φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, εικονογραφημένους μέ τάς παραστάσεις γραμματοσήμων εκδο
θέντων Οπό τής Ελλάδος έπ" ευκαιρία τών πρώτων "Ολυμπιακών "Αγώνων. 
Ώ ς γνωστόν τά γραμματόσημα ταύτα υπήρξαν τα πρώτα είς τόν κόσμον τοιαύτα, τά αναφερόμενα είς τόν "Αθλητισμόν. 
"Εκαστος φάκελος θά διατίθηται άντϊ δραχμών 11 ήτοι εις τήν όνομαστικήν άξίαν τών έπ" αύτοϋ, έσφραγισμένων δι" ειδικής σφραγΐδος, γραμματοσή
μων τής παρούσης σειράς·. 
Οι ενδιαφερόμενοι διά προμήθειαν τοιούτων φακέλων δέον νά καταθέσουν σχετικήν παραγγελίαν εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία, μέχρι καϊ 
τής 2ας "Απριλίου έ.έ. 

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ Γ ΡΑΜ Μ ΑΤ ΟΣ ΗΜ ΩΝ ΤΗΣ 75ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Ά π ό τά πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσιν τής "Ελλάδος άπό τόν ξενικόν ζυγόν έτη, έγένετο πρότασις περί διοργανώσεως "Ολυμπιακών "Αγώνων ύπό 
τοϋ Δήμου Λετρίνων ("Ηλείας) τό έτος 1838, έτελέσθησαν δέ αγώνες εϊς τάς "Αθήνας, λαβόντες τήν έπωνυμίαν ταύτην (1859. 1870. 1875, 1888) κατόπιν 
τής μεγάλης δωρεάς τοϋ φιλογενοϋς πατριώτου Εϋαγγέλη Ζάππα. 
Οδτω, όταν κατά τό έτος 1892 ό Γάλλος ευπατρίδης και παιδαγωγός Πέτρος Κουμπερτέν ερριψε τήν ΐδέαν τής ανασυστάσεως τών "Ολυμπιακών "Αγώ
νων ύπό διεθνή μορφήν, ή "Ελλάς ευρέθη ψυχικώς προπαρεσκευασμένη ϊνα ένστερνισθή τό μέγα κήρυγμα και νά έργασθή διά τήν πραγματοποίησιν 
τής υψηλής ιδέας, διότι μέσα είς τήν ψυχήν και τήν διάνοιαν τοϋ λαού της είχε διατηρηθή ή αίγλη τοϋ θείου τήν προέλευσιν και τήν δημιουργίαν 
θεσμού. 
'.Η άπόφασις διά τήν άνασύστασιν τών νεωτέρων "Ολυμπιάδων ελήφθη τήν 13ην "Ιουνίου 1894 κατά τό Διεθνές Συνέδριον τής Ενώσεως τών Γαλλικών 
"Αθλητικών Σωματείων, τό όποιον είχε συγκληθή εις τό άμφιθέατρον τής Σορβώνης εις Παρισίους. Ή πρότασις τοϋ Κουμπερτέν έγένετο δεκτή 
μέ ένθουσιασμόν, εξελέγησαν αί "Αθήναι έν μέσω επευφημιών ώς ή πόλις τελέσεως τών πρώτων "Ολυμπιακών Αγώνων, Πρόεδρος δέ τής "Επιτροπής 
"Οργανώσεως, ήτις υπήρξε και ή Πρώτη Διεθνής "Επιτροπή "Ολυμπιακών "Αγώνων εξελέγη ό "Ελλην αντιπρόσωπος Δημήτριος Βικέλας. 
Ή πρώτη Συνεδρίασις τής "Ελληνικής "Επιτροπής "Ολυμπιακών "Αγώνων συνήλθε τόν Ίανουάριον 1895, οί δέ πρώτοι "Ολυμπιακοί "Αγώνες ήρχισαν 
τελούμενοι τήν 6ην "Απριλίου 1896 εις τό μεγαλοπρεπές Παναθηναϊκόν Στάδιον, άναμαρμαρωθέν διά μεγάλης δωρεάς τοϋ "Εθνικοϋ Ευεργέτου Γεωργίου 
"Αβέρωφ, Στάδιον εις τό όποιον ό "Ελληνικός λαός έζησε κατά τήν τελευταίαν ήμέραν τών αγώνων τήν φρενήτιδα τοϋ ενθουσιασμού έκ τής νίκης 
τοϋ Σπυρίδωνος Λούη είς τόν Μαραθώνιον Δρόμον. 
Ή Ολυμπιακή "Ιδέα βλαστήσασα εις τήν "Ελλάδα και άνθήσασα είς τόν είδυλλιακόν χώρον τής "Ολυμπίας είναι έξέλιξις τοϋ πνεύματος τής νεότητος, 
τής αξιοπρέπειας και τής αλκής, εϊναι έρως καϊ έλεγχος τού μόχθου. Εΐναι ό μακρός και όρθιος «οίμος» τόν όποιον παρενέβαλλον οί θεο ί πρό τής αρε
τής, υποσχόμενοι εις τόν άνθρωπον νά κερδίση ένα άπλοΰν «εύγε», τήν έπίνευσιν τών συμπατριωτών του και τήν χαράν ενός άπλοΰ στεφάνου άπό τόν 
όποιον είχε άφαιρεθή και τό ελάχιστον ίχνος Ολικής αξίας. 
Μετά τάς "Αθήνας, οί αγώνες ήκολούθησαν τήν άλλοτε δύσκολον, άλλοτε Οριαμβευτικήν πορείαν των άνά τάς σημαντικός πόλεις τής υφηλίου. 
1900 Παρίσιοι, 1904 "Αγιος Λουδοβίκος, 1908 Λονδϊνον, 1912 Στοκχόλμη, 1920 "Αμβέρσα, 1924 Παρίσιοι, 1928 Άμστερνταμ, 1932 Λός "Αντζελες, 
1936 Βερολινον, 1948 Λονδϊνον, 1952 'Ελσίνσκι, 1956 Μελβούρνη. I960 Ρώμη, 1964 Τόκιο, 1968 Μεξικόν. Ή προσεχής "Ολυμπιάς θά τελεσθή τό 
1972 είς Μόναχον, ή μεταπροσεχής τό 1976 είς Μόντρεαλ. 
Οί Διεθνείς "Ολυμπιακοί "Αγώνες έχουν τώρα στερεωθή είς τήν συνείδησιν τών λαών, διότι ή "Ολυμπιακή "Ιδεολογία διατηρεί τά υψηλά πνευματικά 
ιδεώδη και έχει ώς κύριον σκοπόν νά διαπαιδαγώγηση τούς νέους διά τού αθλητικού ανταγωνισμού και τής ευγενούς άμίλλης, ώστε νά εξελιχθούν εις 
άρμονικώς ανεπτυγμένους άνδρας καί γυναίκας και νά γίνουν τέλειοι πολϊται τής Πατρίδος. 
"Εντός άλσους τής Διεθνούς "Ολυμπιακής "Ακαδημίας τό όποιον φέρει τό όνομα του, είς τήν άρχαίαν "Ολυμπίαν, άνηγέρθη μεγαλοπρεπές μνημεϊον είς 
τό όποιον αναπαύεται ή καρδία τοϋ άνιδρυτοΰ τών 'Ολυμπιακών "Αγώνων Πέτρου Κουμπερτέν. Παρά τό άλσος Κουμπερτέν άνηγέρθησαν αί κτιριακοί 
εγκαταστάσεις τής Διεθνούς "Ολυμπιακής "Ακαδημίας, ήτις αποτελεί τό Πνευματικόν Κέντρον τοϋ παγκοσμίου αθλητισμού καί έχει σκοπόν νά μεριμνά 
διά τήν διατήρησιν καί διάδοσιν τοϋ "Ολυμπιακού Πνεύματος, τήν μελέτην καί έφαρμογήν τών παιδαγωγικών καί κοινωνικών αρχών τών αγώνων 
καί τήν έπιστημονικήν θεμελίωσιν τής "Ολυμπιακής "Ιδέας. 
Ή 75ετηρίς τής άναβιώσεως τών "Ολυμπιακών "Αγώνων ευρίσκει τήν χώραν μας εϊς περίοδον εντατικής προσπάθειας διά τήν άνύψωσιν τής αθλητι
κής έν γένει στάθμης τών νέων τής "Ελλάδος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 


