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Η NOTOS 2015 είναι πλέον γεγονός! Οι προετοιμασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και η έκθεση θα είναι 

απολύτως έτοιμη για τους επισκέπτες της, ακριβώς όπως έχει προγραμματιστεί. Υπενθυμίζουμε ότι της 

Διεθνούς Φιλοτελικής Έκθεσης (12-15 Νοεμβρίου) θα προηγηθεί η Πανελλήνια Συλλεκτική Έκθεση (4-10 

Νοεμβρίου) στον ίδιο χώρο, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 

 

Σημαντικές συλλογές στη NOTOS 2015: Στις δύο μεγάλες αίθουσες της έκθεσης θα εκτεθούν εξαιρετικά 

δείγματα από τις συλλογές τεσσάρων σημαντικών οργανισμών πολιτισμού: (α) του Ιστορικού Αρχείου της 

Εθνικής Τράπεζας με δείγματα των συλλογών του, κυρίως από το αρχείο Ασπιώτη, (β) του Ιδρύματος 

Σ.Ο.Φ.Ι.Α. με τμήμα μιας από τις μεγαλύτερες ίσως συλλογές Matchbox, (γ) του Σιδηροδρομικού Μουσείου 

Αθηνών με ενθυμήματα των ελληνικών σιδηροδρόμων και (δ) της Βιβλιοθήκης Γεωργίου Δολιανίτη με 

εκθέματα για τις εκθέσεις "Ολύμπια" του 19ου αι., καθώς και για τον Μαραθώνα και τον Μαραθώνιο 

Δρόμο. 

 

Περίπτερο ΕΛΤΑ και τραπέζια εμπόρων: Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα είναι παρόντα με περίπτερο και 

ταχυδρομικό γραφείο στο φουαγιέ του Εκθεσιακού Κέντρου. Στον ίδιο χώρο θα τοποθετηθούν τραπέζια 

εμπόρων γραμματοσήμων και συλλεκτικών ειδών. 

 

Γραμματόσημα και σφραγίδες για τη NOTOS 2015: Στις 4 Νοεμβρίου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα 

κυκλοφορήσουν δύο γραμματόσημα και ένα φυλλάριο με την ευκαιρία της έκθεσης. Οι συλλέκτες θα 

μπορούν να σφραγίζουν στο ταχ. γραφείο της έκθεσης με τις ειδικές αναμνηστικές σφραγίδες, επίσης 

αφιερωμένες στη NOTOS 2015. 

 

Το δείπνο βραβεύσεων (Palmares): Το επίσημο δείπνο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 

Νοεμβρίου, ώρα 9.00 μμ, στο ξενοδοχείο Αμαλία. Η μεγάλη αίθουσα του ημιωρόφου θα φιλοξενήσει περί 

τους 250 συνδαιτυμόνες. Οι κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, τα εισιτήρια διετέθησαν σε λιγότερο από 48 

ώρες από την ανακοίνωσή τους. 

 

Πέρασαν δεκατέσσερις μήνες και οκτώ Ενημερωτικά Δελτία 

από την επίσημη αναγγελία της έκθεσης. 

Στο εξής θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τον ιστότοπο: hps.gr/notos2015 

 

Ραντεβού στο Περιστέρι! 

 

 

 


