
President Giovanni Gronchi
Le président Giovanni Gronchi

Zegel van Italië van 2018
Timbre d’Italie de 2018



Reis naar USA en Canada in 1956
Voyage aux USA et au Canada en 1956 Reis naar Iran in 1957

Voyage en Iran en 1957



Reis naar Brazilië in 1957
Voyage au Brésil en 1957



Reis naar Uruguay in 1961 – Voyage en Uruguay en 1961

Reis naar Argentinië in 1961 – Voyage en Argentine en 1961



UruguayArgentinië - Argentine

Perú - Pérou



Zegels van Ecuador van 1961
Timbres d’Équateur de 1961



Zegels van Perú van 1962
Timbres du Pérou de 1962



Herdenking van het vredesakkoord van 1998 tussen Ecuador en Perú
Commémoration de l’accord de paix de 1998 entre l’Équateur et le Pérou



De nieuwe, correcte zegel
Le nouveau timbre correct



Zeer slordige overplakking
Superposition très bâclée



Certificaat van Enzo Diena voor de “Gronchi rosa”
Certificat d’Enzo Diena pour le “Gronchi rosa



Het onwaarschijnlijke verhaal van de beroemdste naoorlogse postzegel van Italië, de “Gronchi
rosa”.

Er worden drie postzegels geprogrammeerd voor de reis van president Gronchi naar Zuid-
Amerika. Deze postzegels tonen de kaart van Argentinië, Uruguay en Peru, de drie landen die de
president zou bezoeken.

De presidentiële reis zou beginnen op 6 april 1961 en er werd besloten dat de postzegels reeds
op 3 april te koop zouden worden aangeboden, uitsluitend om aangebracht te worden op
omslagen die op 6 april zouden meereizen in het presidentiële vliegtuig, en dus mooie FDC's

zouden vormen.
Maar werd er vastgesteld dat de kaart van Peru niet correct was op de roze zegel van 205 lire:
de landkaart mist een groot gebied dat het onderwerp is van een virulent geschil met Ecuador.

Om een ernstig diplomatiek incident te voorkomen worden er in allerijl nieuwe postzegels
uitgegeven, met de exacte kaart. Deze zegels moeten geplakt worden op de verkeerde zegels

van de omslagen die veel Italiaanse filatelisten al hadden voorbereid.
De spreker vertelt het verhaal van de strijd tegen de tijd om de aldus aangepaste omslagen in het
presidentiële vliegtuig te laten meereizen.


