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Οι δύο περίοδοι της Έκθεσης
Ο πίνακας των εκθεµάτων που θα λάβουν µέ-
ρος αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Έκθεσης 
(www.hps.gr/expo2013/) ήδη από τις 20 Ιουλίου. Οι 
επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν 4000 σελίδες ποικίλου φιλοτελικού υλι-
κού, στα 250 περίπου εκθεσιακά πλαίσια, ισοµερώς 
κατανεµηµένα σε δύο περιόδους: (α) 21-30 Οκτω-
βρίου και (β) 31 Οκτωβρίου - 8 Νοεµβρίου.

Η συµµετοχή της Κύπρου
Χάρη στις προσπάθειες των Χριστάκη Ιωάννου και 
Νίκου Ράγκου, Προέδρου και Γραµµατέα αντιστοί-
χως της Κυπριακής Φιλοτελικής Εταιρίας, η συµµε-
τοχή των Κυπρίων εκθετών ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία: 12 εκθέµατα σε 57 πλαίσια!

Ελλανόδικος Επιτροπή
Πέντε από τα επτά µέλη της Ελλανοδίκου Επιτρο-
πής είναι κριτές FIP: Α. Βιρβίλης (Πρόεδρος), Α. Γα-
ληνός, Γ. Θωµαρέης, Ν. Ράγκος και Μ. Τσιρώνης. 
Πλαισιώνονται από τους εθνικούς κριτές Α. Παπαδό-
πουλο και Α. Χρίστου.

Η παρουσίαση του Opus XIII
Για την παρουσίαση του Opus XIII που θα πραγµατο-
ποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, ώρα 19.00, κεντρι-
κοί οµιλητές έχουν προσκληθεί οι κ. Guy Coutant, 
Επιµελητής του τόµου, Ειδικός Γραµµατέας της 
Βελγικής Φιλοτελικής Ακαδηµίας, η Δρ. Άννα Λυδά-
κη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τµήµα Κοινωνι-
ολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, και ο Αντώ-
νης Βιρβίλης, Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλοτελικής 
Φιλολογίας της Διεθνούς Φιλοτελικής Οµοσπονδίας 
(FIP), Συντονιστής του τόµου Opus XIII.

Τα εκθέµατα της Επίσηµης Τάξης
Η επιλογή του υλικού που θα συναποτελέσουν τα 
εκθέµατα της Διεύθυνσης Φιλοτελισµού των ΕΛΤΑ 
και του Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου 
έχει ολοκληρωθεί.
Το µεν Μουσείο θα παρουσιάσει δείγµατα της δου-
λειάς των κορυφαίων σχεδιαστών του παρελθόντος, 

Μπισκίνη, Κεφαλληνού και Τάσσου, η δε Διεύθυν-
ση Φιλοτελισµού θα εκθέσει τις τεχνικές σχεδίασης 
του σύγχρονου γραµµατοσήµου από τους σηµερι-
νούς καλλιτέχνες.
Επίσης στην Επίσηµη Τάξη θα εκτεθούν 16 βραβευ-
µένα έργα µαθητών από Δηµοτικά σχολεία της Δω-
δεκανήσου που έγιναν γραµµατόσηµα, µε πρωτο-
βουλία της Φιλοτελικής Ένωσης Δωδεκανήσου.

Συµµετοχές βραβευµένων συλλογών
Στην Τιµητική Τάξη (Α1), εκτός από τις συλλογές των 
Νίκου Ασηµακόπουλου και Άκη Χρίστου, θα εκτε-
θούν εκλεκτά αντικείµενα σε ένα πλαίσιο της δια-
κεκριµένης συλλογής µεγάλων κεφαλών Ερµή του 
Σταύρου Ανδρεάδη.

Ηµέρα ελληνικού γραµµατοσήµου
Για την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 19.00, έχει προ-
γραµµατιστεί ειδική εκδήλωση µε τον τίτλο "Η δια-
δροµή του ελληνικού γραµµατοσήµου". Θα προηγη-
θεί "Το χρονικό" από τον κ. Άγγελο Στούµπη, Διευθυ-
ντή Φιλοτελισµού ΕΛΤΑ,  θα ακολουθήσει η "Αισθη-
τική προσέγγιση" από την κ. Μυρσίνη Βαρδοπούλου, 
ζωγράφο-χαράκτρια της Διεύθυνσης και η εκδήλω-
ση θα ολοκληρωθεί µε τις "Τεχνικές παραγωγής", 
από τον κ. Ευθύµιο Ματσούκη, Διευθύνοντα Σύµ-
βουλο της Giesecke & Devrient Matsoukis Security 
Printing A.E.

Η Γραµµατεία της ΟΕ
22 Ιουνίου 2013


