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Δύο εβδοµάδες πριν τα εγκαίνια
Βρισκόµαστε λίγες µόλις ηµέρες πριν την έναρξη 
του µεγαλύτερου φετινού φιλοτελικού γεγονότος 
στη χώρα µας. Η Έκθεση θα διαρκέσει τρεις εβδο-
µάδες, από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου έως την Παρα-
σκευή 8 Νοεµβρίου και θα είναι ανοικτή για τους 
επισκέπτες πρωί (10.00-14.00) και απόγευµα (17.00-
20.00), πλην Σαββάτου και Κυριακής και της αργίας 
της 28ης Οκτωβρίου. Κατά την ηµέρα των εγκαινί-
ων, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, η Έκθεση θα είναι 
ανοικτή για τους επισκέπτες µόνο µετά την τελε-
τή των εγκαινίων, η οποία είναι προγραµµατισµένη 
για τις 8.00 το βράδυ. Υπενθυµίζουµε ότι η είσοδος 
στην Έκθεση για το κοινό είναι ελεύθερη.

Αναµνηστική σφραγίδα
Την ηµέρα των εγκαινίων (21 Οκτωβρίου), τα ΕΛΤΑ 
θα διαθέσουν ειδική αναµνηστική σφραγίδα µε το 
σήµα της Έκθεσης, την οποία επιµελήθηκε η Μυρ-
σίνη Βαρδοπούλου. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να σφραγίσουν τα φιλοτελικά αντικείµε-
να, τις µεν πρωινές ώρες (9.00-14.00) στη Διεύθυνση 
Φιλοτελισµού, Αιόλου 100, 1ος όροφος, τις δε απο-
γευµατινές (18.00-21.00) στο προσωρινό ταχυδροµι-
κό γραφείο που θα λειτουργήσει στον χώρο της Έκ-
θεσης.

Ηµέρα Μεγάλης Κεφαλής
Την Κυριακή 3 Νοεµβρίου, ώρα 16.00, στο Εντευ-
κτήριο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας, θα 
πραγµατοποιηθεί ανοικτή συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης σχετική µε (α) τα δοκίµια και (β) την κα-
τάταξη της Μεγάλης Κεφαλής του Ερµή. Στη συζή-
τηση, την οποία θα συντονίσει ο Κυριάκος Παπαθα-
νασίου, έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή διακεκριµέ-
νοι συλλέκτες και µελετητές της Μεγάλης Κεφαλής 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 19.00, θα 
ακολουθήσει οµιλία-παρουσίαση του Προέδρου του 
Berliner Philatelisten-Klub και µέλους της Ελληνικής 
Φιλοτελικής Εταιρείας, Wolfgang Bauer, µε θέµα τις 
µικτές γραµµατοσηµάνσεις της Μεγάλης Κεφαλής. 
Η εκδήλωση είναι ανοικτή να την παρακολουθήσει 
κάθε ενδιαφερόµενος.

Φιλοτελικό Συµπόσιο
Τη Δευτέρα 4 Νοεµβρίου, ώρα 19.00, στην αίθου-
σα του πρώτου ορόφου του Φιλοτελικού και Ταχυ-
δροµικού  Μουσείου, Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδί-
ου και Φωκιανού 1, θα πραγµατοποιηθεί Φιλοτελικό 
Συµπόσιο µε τίτλο “Ο φιλοτελισµός σήµερα - Προ-
τάσεις - Προοπτικές”. Στο Συµπόσιο, το οποίο οργα-
νώθηκε από την ΟΕ της Έκθεσης, έχουν προσκλη-
θεί να εισηγηθούν ο Διευθυντής Φιλοτελισµού των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων, ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Φιλοτελικής Οµοσπονδίας, οι Έµποροι Γραµµα-
τοσήµων που είχαν δηλώσει συµµετοχή και ο Πρόε-
δρος της ΟΕ. Θα συζητηθούν όλα τα σχετικά µε τον 
φιλοτελισµό θέµατα που θα θέσουν οι εισηγητές. Για 
τους ενδιαφερόµενους, η παρακολούθηση του Συ-
µποσίου είναι ελεύθερη.

Τα Ειδικά Δώρα
Τα πρώτα Ειδικά Δώρα που θα τεθούν στη διάθεση 
της Ελλανοδίκου Επιτροπής έχουν καταφθάσει. Η 
ΟΕ ευχαριστεί τα σωµατεία Φιλοτελιστές των Αθη-
νών, ΠΕΦΥ-ΕΛΤΑ, Ένωση Ελλήνων Συλλεκτών Καρ-
τών Μάξιµουµ, Πανελλήνιο Σύλλογο Θεµατικού Φι-
λοτελισµού και Νεότητας, καθώς και Φιλοτελική 
Εταιρεία Αθηνών. Η ΟΕ επίσης ευχαριστεί τα Ελληνι-
κά Ταχυδροµεία, την Ελληνική Φιλοτελική Οµοσπον-
δία, την Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία και την Ελληνι-
κή Φιλοτελική Εταιρεία.

Ο ιστότοπος της Έκθεσης
Υπενθυµίζουµε ότι οι σχετικές µε την Έκθεση πλη-
ροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Έκθεσης 
(http://www.hps.gr/expo2013), ο οποίος ενηµερώ-
νεται συνεχώς.
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