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Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε 
ότι από 21 Οκτωβρίου έως 8 Νοεµβρίου θα διεξα-
χθεί Εθνική Φιλοτελική Έκθεση στο Σπίτι της Κύ-
πρου, που βρίσκεται στο µέγαρο της Κυπριακής 
Πρεσβείας, οδός Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα.

Η έκθεση “Ελλάδα-Κύπρος 2013” αναµένεται να τε-
θεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Οµο-
σπονδίας και θα περιλαµβάνει όλες τις τάξεις στην 
κατηγορία συναγωνισµού. Προσκαλούνται να µετά-
σχουν Έλληνες και ξένοι εκθέτες, κυρίως µε εκθέ-
µατα ελληνικού και κυπριακού φιλοτελικού ενδιαφέ-
ροντος. Η προτεραιότητα ανήκει στα νέα εκθέµατα 
και τους νέους εκθέτες, ούτως ώστε να τους δοθεί 
η ευκαιρία να πάρουν το εισιτήριο συµµετοχής σε 
διεθνείς εκθέσεις.

Μετά από δύο επάλληλες επισκέψεις µελών του 
Δ.Σ. της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας στις 26 
Φεβρουαρίου και 4 Απριλίου και τις σχετικές συ-
ζητήσεις µε την Λειτουργό του Σπιτιού της Κύπρου 
κ. Μαρία Ραγιά, αποφασίστηκε να διατεθεί για τους 
σκοπούς της έκθεσης ο ενιαίος εκθεσιακός χώρος 
των εικαστικών του δευτέρου ορόφου του µεγάρου 
της Κυπριακής Πρεσβείας. Στον χώρο αυτόν, θα το-
ποθετηθούν περί τις 125 εκθεσιακές όψεις, οι οποί-
ες θα φιλοξενήσουν δύο οµάδες εκθεµάτων, που 
θα κατανεµηθούν σε δύο χρονικές περιόδους: Αυτά 
της Α΄ περιόδου θα εκτεθούν από 21 έως 30 Οκτω-
βρίου, ενώ της Β΄ περιόδου από 31 Οκτωβρίου έως 
8 Νοεµβρίου 2013. 

Ο ιστότοπος της έκθεσης
Χρήσιµες πληροφορίες και λεπτοµέρειες της διορ-
γάνωσης όπως ηµεροµηνίες, προθεσµίες, κανονι-
σµοί, αίτηση συµµετοχής κτλ. αναρτώνται στον ιστό-
τοπο της Έκθεσης, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε λει-
τουργία: http://www.hps.gr/expo2013

Οργανωτική Επιτροπή - Παρατηρητής
Για την πραγµατοποίηση της έκθεσης, η Ελληνική 
Φιλοτελική Εταιρεία διόρισε στις 10 Απριλίου Ορ-
γανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους 
Γιώργο Σπάρη (Πρόεδρο), Νίκο Μαλλούχο, Αντώ-
νη Μανωλούδη, Ανδρέα Νικολαΐδη, Κώστα Χαζάπη, 
Λορέντζο Χαζάπη, Ιωακείµ Χαλβατζιδόπουλο και 
Χάρη Χρυσοστόµου (Μέλη). Παρατηρητής εκ µέ-
ρους της Ελληνικής Φιλοτελικής Οµοσπονδίας διο-
ρίστηκε ο Βασίλης Σεκόπουλος.

Κανονισµοί
Ο Γενικός Κανονισµός Εθνικών Εκθέσεων της Ελ-
ληνικής Φιλοτελικής Οµοσπονδίας, ο Ειδικός Κανο-
νισµός της έκθεσης “Ελλάδα-Κύπρος 2013” και οι 
Οδηγίες για την αξιολόγηση εκθεµάτων Ανοικτής 
Τάξης της FIP δηµοσιεύονται ταυτόχρονα ως Ενη-
µερωτικά Δελτία 2, 3 και 4 αντιστοίχως. 

Προθεσµία αίτησης συµµετοχής
Η αίτηση συµµετοχής και τα απαραίτητα συνοδευτι-
κά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν από τους 
εκθέτες εγκαίρως, ώστε να παραληφθούν από την 
Οργανωτική Επιτροπή µέχρι 10 Ιουλίου. 

Η Γραµµατεία της ΟΕ
30 Απριλίου 2013


