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Η ΕΦΟ θέτει την Έκθεση υπό την αιγίδα της
Οι τυπικές διαδικασίες της προετοιµασίας της Έκθε-
σης έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Αφού έλαβε υπόψη 
τα σχετικά υποµνήµατα της ΟΕ και τη θετική εισή-
γηση του Παρατηρητή ΕΦΟ, Βασίλη Σεκόπουλου, η 
Ελληνική Φιλοτελική Οµοσπονδία παρεχώρησε την 
αιγίδα της στην “Ελλάδα-Κύπρος 2013”.

Η παρουσίαση του Opus XIII
Η κεντρική εκδήλωση της Έκθεσης θα πραγµατο-
ποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, ώρα 19.00, επίσης 
στο Σπίτι της Κύπρου. Πρόκειται για την παρουσί-
αση του Opus XIII, του ετήσιου για το 2013 τόµου 
της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ακαδηµίας (Académie 
Européenne de Philatélie, www.aephil.net), ο οποί-
ος φέτος είναι αφιερωµένος στον ελληνικό φιλο-
τελισµό. Την εκδήλωση θα τιµήσουν µε την πα-
ρουσία τους ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας, κ. Henk 
Slabbinck, ο Έφορος του Opus, κ. Guy Coutant, κα-
θώς και άλλα µέλη της Ακαδηµίας. Αποτελεί επιδίω-
ξη των διοργανωτών να συνυπάρξουν στο πάνελ της 
παρουσίασης διακεκριµένοι ιστορικοί, µέλη της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας.

Τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την Έκθεση
Σε συνάντηση µελών της ΟΕ µε τον Διευθυντή Φι-
λοτελισµού, κ. Άγγελο Στούµπη, και τον Ειδικό Σύµ-
βουλο και µέλος της ΕΦΕ, κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, 
διαπιστώθηκε η πρόθεση της Διεύθυνσης Φιλοτελι-
σµού των ΕΛΤΑ να συµµετάσχει ενεργά στην Έκ-
θεση και να συνδράµει στις προσπάθειες προβολής 
της. Μεταξύ των θεµάτων που συµφωνήθηκαν εί-
ναι η συµµετοχή εκθεµάτων των ΕΛΤΑ και του Φι-
λοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου στην Επίση-
µη Τάξη (Α2), η διάθεση ενηµερωτικού υλικού της 
“Ελλάδα-Κύπρος 2013” από το Φιλοτελικό και Τα-
χυδροµικό Μουσείο και αντιστρόφως, καθώς και η 
γνωστοποίηση της Έκθεσης προς όλους τους συν-
δροµητές της Διεύθυνσης Φιλοτελισµού µε ειδικό 
φυλλάδιο.

Συµµετοχές βραβευµένων συλλογών
Η ΟΕ εξασφάλισε τη συµµετοχή στην Τιµητική Τάξη 
(Α1) δύο πολυβραβευµένων διεθνώς εκθεµάτων. Οι 
επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη µοναδική ευ-
καιρία να δουν από κοντά τις “Μεγάλες κεφαλές 
Ερµή (1861-1886)” του Νίκου Ασηµακόπουλου και 
τις “κυπριακές εκδόσεις της βασίλισσας Βικτωρίας 
(1880-1896)” του Άκη Χρίστου.

Ξενοδοχεία για τους επισκέπτες
Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Έκθεσης, 
η ΟΕ βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε κοντινά 
ξενοδοχεία. Σχετικές λεπτοµέρειες αναµένεται να 
ανακοινωθούν τις επόµενες ηµέρες.

Ο ιστότοπος της έκθεσης
Όλες οι σχετικές µε την Έκθεση πληροφορίες, όπως 
ηµεροµηνίες, προθεσµίες, κανονισµοί, αίτηση συµ-
µετοχής κτλ. βρίσκονται στον ιστότοπο της Έκθε-
σης (http://www.hps.gr/expo2013). Ο ιστότοπος ενη-
µερώνεται συνεχώς.

Έντυπο εθελοντισµού
Η ΟΕ χρειάζεται τη βοήθεια εθελοντών που θα αφι-
ερώσουν µερικές ώρες, µία ή περισσότερες ηµέρες, 
κατά τη διάρκεια των τριών εβδοµάδων της Έκθε-
σης. Για το σκοπό αυτό, έχει αναρτηθεί στον ιστότο-
πο το σχετικό Έντυπο Εθελοντισµού, το οποίο, αφού 
συµπληρωθεί, µπορεί ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή 
να παραδοθεί σε οποιοδήποτε µέλος της ΟΕ.

Προθεσµία αίτησης συµµετοχής
Υπενθυµίζεται ότι η αίτηση συµµετοχής και τα απα-
ραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να απο-
σταλούν από τους εκθέτες εγκαίρως, ώστε να πα-
ραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή µέχρι 10 
Ιουλίου.
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