Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1925 στην
Αθήνα. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα και υπήρξε πρωτοπόρος στην καθιέρωση ενός φιλοτελικού πλαισίου κανόνων, συμμετέχοντας
με κρατικούς φορείς σε διαδικασίες σχετικές με την πολιτική των εκδόσεων των ελληνικών γραμματοσήμων, την
καταστροφή των αποθέτων και την πάταξη της πλαστογραφίας.
Το 1947, η ΕΦΕ αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.

θεί το διαχρονικό δίτομο έργο Μελέτη επί του Ελληνικού
Γραμματοσήμου, η σειρά εξήντα ανατύπων μελετών που
έχουν δημοσιευθεί κατά το παρελθόν στη Φιλοτέλεια, καθώς και οι κατάλογοι των Εκθέσεων που έχει διοργανώσει η ΕΦΕ.
Μέλη της Εταιρείας έχουν αποσπάσει ως εκθέτες σημαντικές διακρίσεις σε Διεθνείς Εκθέσεις και άλλοι συγκαταλέγονται στους πίνακες Διεθνών Κριτών. Η ΕΦΕ έχει στις
τάξεις της καταξιωμένους πραγματογνώμονες ελληνικών
γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας, καθώς και
υψηλού επιπέδου ερευνητές, των οποίων οι μελέτες έχουν
δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα φιλοτελικά περιοδικά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις ιδιαίτερες δραστηριότητες της ΕΦΕ, κυρίως αυτές των
τελευταίων ετών περιλαμβάνονται:

- η λειτουργία επιτροπής πραγματογνωμοσύνης φιλοτελικών αντικειμένων του ελληνικού και ευρύτερου ελλαδικού χώρου,

- η λειτουργία του τμήματος τευχιδίων γραμματοσήμων
και άλλων φιλοτελικών αντικειμένων, με σκοπό να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των μελών και
- η με κάθε τρόπο φροντίδα της ΕΦΕ να διασφαλίζει τα
συμφέροντα του “καλώς εννοούμενου φιλοτελισμού”.

Η ΕΦΕ ΤΙΜΑ

Το 1975, με τη συμπλήρωση πενήντα ετών ζωής, η ΕΦΕ
τιμήθηκε με τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών.
Το 2000, η Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ομοσπονδία (FEPA)
βράβευσε την Εταιρεία για τα εβδομήντα πέντε χρόνια
δράσης της και την αδιάκοπη έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού της Φιλοτέλεια που, τότε, αριθμούσε ήδη 600
και πλέον τεύχη.

- η διοργάνωση των Εθνικών Εκθέσεων “Φιλοτέλεια
2005” και “Λαύριο 2009”, καθώς και η συμβολή των μελών της στη Διεθνή Έκθεση “Olymphilex 2004”,
- η συμμετοχή της στη διοργάνωση του τριήμερου εορτασμού για τα 150 χρόνια του ελληνικού γραμματοσήμου
τον Οκτώβριο του 2011,

Με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς και την ηθική
επιβράβευση φυσικών ή νομικών προσώπων με εξέχουσα
φιλοτελική δραστηριότητα, η Εταιρεία απονέμει κάθε
χρόνο το Μετάλλιο της ΕΦΕ. Τον μακρύ κατάλογο των
τιμηθέντων από το 1984 κοσμούν τα πιο σημαντικά
ονόματα του ελληνικού φιλοτελισμού.

- το πυκνό πρόγραμμα των φιλοτελικών διαλέξεων και
των ανοικτών συζητήσεων στο εντευκτήριο,
Η ΕΦΕ στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της
Αθήνας, όπου εκτός από το εντευκτήριό της, διατηρεί τη
μεγαλύτερη Φιλοτελική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.
Στις εκδόσεις της Εταιρείας, πλην της Φιλοτέλειας και
τους πέντε τόμους των Ευρετηρίων της, πρέπει να προστε-

- η από το 2001 συστηματική ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας (www.hps.gr) με πληροφορίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικού ενδιαφέροντος φιλοτελικής δραστηριότητας, καθώς και η από το
2011 παρουσία της ΕΦΕ στο Twitter (@HPSgr) για τη μετάδοση σημαντικών φιλοτελικών ειδήσεων,

Επίσης κάθε χρόνο, απονέμεται το Βραβείο Στέφανου
Μακρυμίχαλου στον συγγραφέα του καλύτερου άρθρου
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Φιλοτέλεια. Από το
2011, για την ανάδειξη του καλύτερου άρθρου ψηφίζουν
όλα αδιακρίτως τα μέλη της Εταιρείας.

