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ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 



Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

"Απαντα τά γραμματόσημα φέρουσιν ώς παραστάσεις σχέ
δια μαθητών τών ελληνικών σχολείων τής Πρωτοβαθμίου 
Εκπαιδεύσεως (ηλικία 7- 12 ετών). Κατά τήν έκτύπωσιν 
τά σχέδια τών μαθητών προσηρμόσθησαν είς τάς διαστά
σεις τών γραμματοσήμων, άνευ άλλης τινός μεταβολής. 
Τά σχέδια ταύτα άνήκουσιν είς τούς έξης μαθητάς : 
1 ) ΚΛΑΣΙΣ 20 ΛΕΠΤΩΝ 

'Αμαλίαν Πηλαλητοΰ, ΣΤ' τάξεως Δημοτικού Σχολείου 
Αγίας Μαρίνας Μυτιλήνης. 

2) ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 1,50 
Λάμπρον Τσιρίκαν, Δ' τάξεως Δημοτικού Σχολείου 
Μαυραναίων Γρεβενών. 

3 ) ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 3,50 
Κλεονίκην 'Αμπελικιώτου, Ε' τάξεως Δημοτ. Σχολείου 
"Ανω Χάλικα Μυτιλήνης. 

4) ΚΛΑΣΙΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 6 
Νικόλαον Φράγκον, Δ' τάξεως Δημοτικού Σχολείου 
Βασιλιτσίου Πύλου. 

Ό φάκελος πρώτης ημέρας παρουσιάζει μέρος άπό άντί-
στοιχον έργασίαν τής μαθήτριας "Αλεξάνδρας Γεώργα, 
τής ΣΤ' τάξεως τοΰ Δημοτ. Σχολείου Άγγελώνας Μολάων. 

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ 
ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Λεπτά 20 2.500.000 
Δραχμαί 1,50 6.000.000 

» 3,50 1.000.000 
» 6.— 4.000.000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τά ώς άνω γραμματόσημα θά κυκλοφο-
ρήσωσι τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1967 καί θά πωλώνται μέχρι 
καί τής 20ής Δεκεμβρίου 1968, πλήν έάν ήθελον έξαντληθή 
ένωρίτερον 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 26 x 36,5 χιλ., είς φύλλα τών 50 τεμαχίων 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: «'Ασπιώτη-"Ελκα » Α.Ε., Αθήναι 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 =29,85 δραχμαί 



Ή εποχή μας δύναται νά θεωρήται ώς περίοδος Ιδιαιτέρας μερίμνης διά τό παιδί. Μερίμνης διά τήν ύγείαν, τήν άνατροφήν, 
τήν ψυχαγωγίαν, τήν έκπαίδευσιν καί τήν έν γένει άγωγήν καί μόρφωσίν του, καθιερωθείσης μάλιστα καί Παγκοσμίως ειδικής 
κατ'έτος εορτής, τής «ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 
Ή Γενική Δ/νσις τών "Ελληνικών Ταχ/μείων, διά νά τονισθή εύρύτερον είς τό κοινόν ή ανάγκη συνεχούς φροντίδος διά τά 
προβλήματα τοΰ παιδιού καί πρός όποβοήθησιν, είς τό έργον )τοΰτο, τού αρμοδίου "Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, άπε-
φάσισεν τήν έκδοσιν είδικής αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων αφιερωμένης είς τό παιδί. 
Τήν έκδοσιν ταύτην συνεδύασε μέ τόν κατά τά παρελθόν έτος ύπό τοΰ "Υπουργείου Εθνικής Παιδείας διενεργηθέντα μεταξύ 
τών μαθητών Πρωτοβαθμίου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ηλικίας 7-12 ετών) διαγωνισμόν ελευθέρου παιδικού σχεδίου. 
Τό ελεύθερον παιδικόν σχέδιον ενέχει δλως ίδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ψυχικήν καί πνευματικήν άγωγήν τού παιδιού, δι* 
6 καί χρησιμοποιείται σήμερον ευρέως ώς μέσον παιδαγωγικόν. 
Μέσω τών παιδικών τούτων δημιουργημάτων παρακολουθείται ή γενομένη εσωτερική διεργασία πρός όλοκλήρωσιν τής προ-
σωπικότητος έκαστου παιδιού καί υποβοηθείται καταλλήλως τοΰτο είς τήν άτομικήν προσπάθειαν τήν οποίαν καταβάλλει. 
Τά άπλα καί αδέξια συνήθως σχέδια του ταΰτα, εκφραστικά, μέ πρωτόγονον δύναμη» καί διά τοΰτο λίαν ελκυστικά, ένώ μάς 
συγκινοΰν βαθύτατα, άποτελοΰν καί στοιχεία ακριβή τών ψυχικών καί πνευματικών καταβολάδων, δυνατοτήτων καί ροπών τοΰ 
παιδιού, τό οποίον άδέσμευτον έν πολλοίς άπό πάσαν έξωθεν τιθεμένην γνώσιν, άντίληψιν ή τεχνικήν, εκφράζεται πηγαία καί 
αυθόρμητα καί επιτυγχάνει ούτω αποτελέσματα έκπληκτικώς ενδιαφέροντα πολλάκις καί άπό καλλιτεχνικής πλευράς. 
'Εκ τών πολλών χιλιάδων λοιπόν τοιούτων παιδικών σχεδίων, τοΰ διαγωνισμού, τά οποία συνεκεντρώθησαν, έγένοντο ακολού
θως, σταδιακώς, τρείς έπιλογαί καί τελικώς επελέγησαν πρός βράβευσιν τά πλέον επιτυχή, έξ ών πάλιν τέσσαρα έχρησιμο-
ποιήθησαν διά τήν ώς άνω άναμνηστικήν σειράν. 
Μέ τά γραμματόσημα τής σειράς αυτής, τά "Ελληνόπουλα θά προσφέρουν είς τά παιδιά όλου τοΰ κόσμου κάτι άπό τόν ήλιον, 
τήν θάλασσαν καί τήν ζωήν τής "Ελλάδος. Καί είς τούς μεγάλους κάτι άπό τήν παιδικήν των άφέλειαν, τήν χάριν καί τάς 
ελπίδας διά τό μέλλον τής Πατρίδος μας. 

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 "Υπηρεσία θά διάθεση φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, φέροντας είδικήν παράστασιν. 
"Εκαστος φάκελος θά φέρη άπαντα τά γραμματόσημα τής σειράς, έσφραγισμένα μέ τήν είκονιζομένην άναμνηστικήν σφαγΐδα 
καί θά διατίθεται είς τήν όνομαστικήν άξίαν τής σειράς, ήτοι άντί δραχμών 11,20. 
Σφράγισις Ιδιωτικών φακέλων, διά τής έν λόγω αναμνηστικής σφραγίδος, δέν θά είναι δυνατή. 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Τήν 2αν Όκτωβρίου έ.Ε. έωρτάσθη είς δλον τόν κόσμον ή Παγκό
σμιος Ήμερα τοΰ ΠαιδιοΟ. 

Είς τήν "Ελλάδα, πλήν τοΟ έορτασμοΟ είς όλην τήν χώραν τή συν
εργασία τών Κρατικών "Υπηρεσιών, καί 'Οργανώσεων Δημοσίου καί 
Ιδιωτικού Δικαίου, ό επίσημος εορτασμός έλαβεν χώραν είς τήν 
αϊθουσαν του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» όπου ό "Υπουρ
γός Κοινων. Προνοίας κ. Ευστάθιος Πουλαντζάς άνέπτυξεν τό θέμα. 

Τήν έορτήν έτίμησεν διά τής παρουσίας της ή A.M. ή Βασίλισσα 
"Αννα - Μαρία. 

Ή ήμερα αυτή καθιεωρήθη τό 1956, ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών "Ηνωμένων Εθνών καί τοΰ Διεθνοΰς Ταμείου Προστασίας τοΟ 
Παιδιοδ ( U .N. I .C .E .F . ) , διά νά ΰπενθυμίζη είς όλους, Κυβερνή
σεις καί άτομα, τήν ανάγκην άλλά καί τήν ύποχρέωσιν δι' έν άμέρι-
στον ενδιαφέρον είς 6,τι άφορα τό παιδί. 

Ή έφετεινή εορτή είχεν ώς θέμα « Καλή διατροφή δι'δλα τά παι
διά ». Θέμα ευρύ καί ζωτικόν. Μεταξύ τών δικαιωμάτων τοϋ παιδιοϋ, 
πρωτίστην θέσιν κατέχει αναντιρρήτως τό δικαίωμα τής καλής καί 
ορθής διατροφής δι' δλα τά παιδιά, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, 
πατρίδος, φυλής. Καί δικαίως, διότι αύτη αποτελεί σπουδαιότατον 
παράγοντα δχι μόνον τής σωματικής άλλά καί τής πνευματικής 
αναπτύξεως τοΰ παιδιού. 

Είναι ήδη γνωστή ή σχέσις μεταξύ τών προγραμμάτων βοηθείας 
τής παιδικής ηλικίας καί τής οικονομικής καί κοινωνικής ανα
πτύξεως μιας χώρας, δεδομένου ότι αύτη εξαρτάται αμέσως καί 
εμμέσως έκ τής επαρκούς προπαρασκευής τής νέας γενεάς είς δ,τι 
άφορα τήν ΰγείαν, τήν έκπαίδευσιν καί τήν διάπλασιν αυτής άπό 
τής βρεφικής ηλικίας μέχρι τής ένηλικιώσεως. 

Ή UNICEF, UNESCO, FAO, OECD, OMS καί άλλαι Διεθνείς 
Όργανώσεις έκίνησαν αληθή σταυροφορίαν διά τήν καλήν διατρο-
φήν όλων τών παιδιών. 

Διανομαί γάλακτος είς κόνιν, βοήθεια διά τήν δημιουργίαν εργο
στασίων γάλακτος, σχολικών καί κοινοτικών λαχανόκηπων, διαφώ-
τισις έπί θεμάτων διατροφής καί άνάπτυξις βιομηχανιών συνθετι
κών τροφών, άποτελοϋν χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών εφαρμο
ζομένων προγραμμάτων εις οικονομικώς ασθενεστέρας χώρας. Ό λ α 
τά παιδιά έχουν τάς ιδίας άνάγκας είς τροφήν, επαρκή ποσοτι-
κώς κατάλληλον ποιοτικώς, ίδίως δέ είς περιεκτικότητα ζωικών 
λευκωμάτων. 

Ατυχώς δι' εκατοντάδας εκατομμυρίων παιδιών ή περιεκτικότης 
αύτη είναι λίαν ανεπαρκής μέ δυσμενέστατος επιπτώσεις έπί τής 
κανονικής αναπτύξεως των. Αί προσπάθειαι συνεπώς όλων τών 
Κρατών πρέπει νά συντονισθούν διά νά έπιτυχωμεν ένα ευτυχές 
μέλλον είς δλον τόν κόσμον. 

Είς τήν "Ελλάδα εφαρμόζονται ήδη ύπό τοδ Κράτους προγράμματα 
Παιδικής Προστασίας είς τά οποία πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό 
τής καλής διατροφής. Ή Εθνική Κυβέρνησις επιδεικνύει ίδιαίτε-
ρον ενδιαφέρον όσον άφορα τά προβλήματα τοΰ παιδιού καί είς 
τόν δλον προγραμματισμόν της τοποθετεί είς διακεκριμένην θέσιν 
τήν έξασφάλισιν ευνοϊκών όρων διά τήν σωματικήν καί πνευματι-
κήν άνάπτυξιν των. Ή βελτίωσις καί έπέκτασις τών ήδη αναπτυσ
σομένων προγραμμάτων Προνοίας καί "Υγιεινής έν συνεργασία μετά 
τής Εκκλησίας, τών Βασιλικών "Ιδρυμάτων καί τών Όργανώσεων 
καί Ιδρυμάτων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, αποτελεί τόν τελικόν 
σκοπόν τοΰ κοινωνικοδ προγραμματισμού της. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 


