
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜ 
ΕΛΛΙ 

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ T O K Y O 2 0 2 0 
O L Y M P I C G A M E S T O K Y O 2 0 2 0 

MEMORATIVE 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - -ι Ρ 



1. Σετ 2 Φεγιέ / Set of 2 feuillets 

Τιμή/Price: 4 , 8 0 € 

2. Σετ 2 Φακέλων npcbms Ημέρας 
KuKXocpopias/ Set of 2 First Day Covers 
Τιμή / Price: 7 , 0 0 € 

3. Αριθμημένο Λεύκωμα Σε ιράν/ 
Numbered Set Album 
Τιμή/Price: 1 8 , 0 0 € 

r 



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ - ΦΕΓΙΕ 
« Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι ΑΓΩΝΕΣ - T O K Y O 2020» 

Το Ολυμπιακό Πνεύμα, η ιδεολογία και η φιλοσοφία ίου, ω* μία αμετάβλητη μέσα 
orous αιώνε$ πολιτισμική αξία, ξεπέρασαν τα σύνορα ms natpioas rous και με την 
αναβίωση ίων Ολυμπιακών Αγώνων μεταλαμπαδεύτηκαν σε όλο τον κόσμο, αποτε-
λώντα* πλέον μία από US σημαντικότερε5 εκφάνσε^ του σύγχρονου πολιτισμού. 

Η παγκόσμια ολυμπιακή οικογένεια διευρύνθηκε με τη συμμετοχή όλο και 
περισσοτέρων χωρών και το ολυμπιακό αθλητικό πρόγραμμα με την προσθήκη νέων 
αθλημάτων. Η έκδοση Ολυμπιακοί Αγώνε$ Τόκυο 2020 επιθυμεί να τιμήσει τη συνει
σφορά ins lancovias orous Αγώνεε με την κυκλοφορία δύο φεγιέ. 

Στο πρώτο απεικονίζεται ο Jigoro Kano, η εμβληματική μορφή του νεώτερου 
ιαπωνικού αθλητισμού, οι προσπάθειε5 του οποίου για να ενταχθεί η Ιαπωνία στην 
ολυμπιακή οικογένεια, αποτελούν την έναρξη ms lantoviKns ολυμπιακή5 icrcopias. 
Ο πατέρα5 του τζούντο, ο πρώτο* Aoiatns AOavatos, πλαισιώνει την παράσταση του 
γραμματοσήμου με τα τοπόσημα του σύγχρονου Τόκυο, το οποίο γιορτάζει με 
πυροτεχνήματα την έναρξη των Αγώνων. Στο δεύτερο φεγιέ απεικονίζεται το ιδιαίτερα 
δημοφιλέ3 άθλημα του Hanetsuki. Το τοπίο ms παράσταση, με σαφεί* αναφορέ5 στην 
παραδοσιακή ιαπωνική χαρακτική, επιδιώκει να αναδείξει TIS στέρεε* καταβολέ* τη* 
ιαπωνική5 αισθητική* nporaons των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκυο 2020, ενώ το σύγ
χρονο γήπεδο του γραμματοσήμου το ιστορικό αθλητικό βάθοί ms διοργανώτρια5 
xcbpas και τη συνεισφορά ms στο σύγχρονο αθλητικό γίγνεσθαι. 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
2,40 € Jigoro Kano -ΤΟΚΥΟ 2020 20.000 Φεγιέ 

2,40 € Hanetsuki - Ο αθλητισμό5 συναντά την παράδοση 20.000 Φεγιέ 

Η έκδοση αποτελείται από δύο φεγιέ διαστάσεων 120mm Χ 85mm, που περιλαμ
βάνουν από ένα γραμματόσημο, oiaoTaons 3 5 m m X 4 5 m m το καθένα. Τα φεγιέ 
είναι αριθμημένα και διατίθενται αποκλειστικά σε σετ, στην τιμή των 4,80 € . 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( of fset) 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ : «VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ : Κυκλοφορούν eras 03 Ιουνίου 2021 και θα διατίθενται από 
τα Tax. Καταστήματα μέχρι 02 Ιουνίου 2022, εκκ» αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρες Σειρές 
θα διατίθενται από τα Tax. Καταστήματα, από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα και από το 
ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ μέχρι την απόσυρση rous, εφόοον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν enions 

1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (3.000 σετ 2 τεμαχίων) 
Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα ms σειρά*. 
Διατίθενται npos 7,00 € ανά σετ 2 τεμαχίων. 
2. Α Ρ Ι Θ Μ Η Μ Ε Ν Α Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Τ Α ΣΕΙΡΑΣ (500 τεμάχια) 
Διατίθενται npos 18,00 € ανά τεμάχιο. 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα 
(Λυκούργου 5 & Απελλού - 100 38 Αθήνα), από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα και 
από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ μέχρι εξαντλήσετε. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. 
που θα αποσυρθούν oris 02 Ιουνίου 2022. 

Οι συλλέκτβ φιλοτελιοτέ5, θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν τα φιλοτελικό rous 
αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ την 
Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021, από 9:00 έωδ 13:00, στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα 
Αθηνών, Αιόλου 100, 105 64 Αθήνα, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ' αυτών γραμ
ματόσημα ms Σειράδ ή οποιοδήποτε άλλο γραμματόσημο ελάχιστη* αξία* 0,90 € . 
Οι συλλέκτεί φιλοτελιστέ* μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν ατελώ* τα ταχυδρομικά 
rous αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100,2os opocpos, 101 88 Αθήνα) 
για να λάβουν αποτύπωμα ms ειδική* αναμνηστική* σφραγίδαί ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολή* η ένδειξη 
«ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ». 

COMMEMORATIVE SET OF STAMPS - FEUILLETS 
- O L Y M P I C G A M E S - T O K Y O 2020" 

As a cultural value unchanged for centuries, the Olympic Spirit travelled beyond the 
borders of its homeland, along with its ideology and philosophy, and with the revival of 
the Olympic Games, spread throughout the world, so that it is now one of the most 
important manifestations of modern culture. 

The global Olympic family has grown, with the participation of more and more 
countries, as has the Olympic sporting programme, with the addition of new events. 

The Commemorative Set of Stamps Olympic Games - Tokyo 2020 honours Japan's 
contribution to the Games with two miniature sheets. The first shows Jigoro Kano, an 
iconic figure in modern Japanese sport, whose efforts to bring Japan into the Olympic 
fold mark the start of the country'* Olympic history. The father of judo, the first Asian 
member of the International Olympic Committee, borders the stamp with landmarks 
of modern Tokyo, which celebrates the start of the Games with a fireworks display. 
The second miniature sheet features the popular sport of Hanetsuki. The landscape, 
with clear references to traditional Japanese wood engraving, highlights the historical 
aesthetic of the Olympic Games Tokyo 2020, while the modern stadium pictured on 
the stamp symbolises the host country's long sporting history and its contribution to 
modern sport. 

C A T E G O R Y DESIGN QUANTITIES 

2,40 € Jigoro Kano - T O K Y O 2020 20.000 Feuillets 

2,40 € Hanetsuki - Sport meets tradit ion 20.000 Feuillets 

The issue consists of two Feuillets of 120mm χ 85 mm, which include one stamp of 
35mmX45 mm, each. The Feuillets are numbered and available only in sets, at a charge 
of 4,80 € per set. 

DESIGN : Myrsini Vardopoulou 
PRINTING METHOD : Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS : «VERIDOS MATSOUKIS S.A. SECURITY PRINTING" 
C I R C U L A T I O N - S A L E S : This set circulates on June 03, 2021 and will be available 
at the Hellenic post offices through June 02, 2022, unless previously sold out. 
Complete sets will be available at the local Hellenic Post Offices, at the Central 
Philatelic Office and the Hellenic Post e-shop until their withdrawal, unless previously 
sold out 

Also ava i lab le : 

1 . FIRST D A Y C O V E R S (3.000 se ts of 2 pieces) 
They have a design related to the subject of the Series and are available at a charge 
of 7,00 € per set of 2. 
2. NUMBERED SET A L B U M S (500 pieces) 
Available at a charge of 18,00 € per piece. 

All philatelic products will be available at the Central Philatelic Office (5 Lykourgou St. 
& Apellou, 100 38 Athens, Greece), at the Post Offices and the Hellenic Post's 
e-shop until sold out, except the F.D.C. which will be withdrawn on June 02, 2022. 

Collectors may send their philatelic items to the Philatelic Service (100 Aiolou St., 
2nd floor, 10188 Athens, Greece), in order to have them franked with the Special 
First Day Commemorative Postmark, provided they have affixed to them stamps 
with a minimum value of 0,90 € . 



 

 

 

From Special Circular 5.3.1/ 28 /213.2/ 10.05.2021 

 

A N N O U N C E M E N T 

  

1. On 3 June 2021, the 4th Commemorative Set of Stamps & miniature sheet entitled “TOKYO 

2020 OLYMPIC GAMES” will be released. The set will consist of two (2) numbered miniature 

sheets measuring 120 x 85 mm, each including a stamp measuring 35 x 45 mm with a face value 

of €2.40. They will be available exclusively as a set at a price of €4.80. 

 

The set will be available in the following categories and quantities:  

CATEGORY DESIGN QUANTITY 

€2.40 Jigoro Kano – TOKYO 2020 
20,000 miniature 

sheets 

€2.40 Hanetsuki – Sport meets tradition  
20,000 miniature 

sheets 
2. Related products: 

2.1 Set of 2 First Day Covers in a limited edition of 3000 with the miniature sheets in the 

set affixed to them. The set will be sold for seven euros (€7.00), including 24% VAT (€5.65 + 

€1.35). In parts of Greece with a reduced rate of VAT, the price will be six euros and sixty-one 

cents (€6.61) including 17% VAT (€5.65 + €0.96).  

 

 
   

 

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 
Δ/νση Φιλοτελισμού 

 

 



 

 

2.2 Numbered Album in a limited edition of 500. It will be sold for eighteen euros 

(€18.00), including 24% VAT (€14.52 + €3.48). In parts of Greece with a reduced rate of VAT, 

the price of the album will be sixteen euros and ninety-nine cents (€16.99) including 17% VAT 

(€14.52 + €2.47).  

 

 

3. Miniature Sheets and First Day Covers will be sold from the date of their release 

until 2 June 2022 unless previously sold out. 

All the philatelic products will be available from post offices and the Hellenic Post online store 

until they are withdrawn or sold out. 

4. Collectors will be able to have their philatelic items franked with the special 

commemorative first day of issue postmark at Athens Central Post Office, 100 Aiolou 

St, 105 64 Athens, on Thursday 3 June 2021, from 9 a.m. to 1 p.m., provided stamps 

from the set or any other stamps with a minimum value of €0.90 are affixed to them. 

Alternatively, collectors can send postal items free of charge to the Philatelic Service (100 Aiolou 

St, second floor, 101 88 Athens) provided stamps with a minimum value of €0.90 are affixed to 

them.  Please mark the envelope “PHILATELIC ITEMS”. 

 

5. Subscribers to stamps will be sent their orders directly by the Philatelic Service 

provided that funds in the appropriate amount are in their account 15 days before the date of 

issue of the set. 

 

FROM THE PHILATELIC SERVICE  


