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Ο Παρατηρητής FEPA επισκέφθηκε την Αθήνα: Ο Alfred Kunz, μέλος του Δ.Σ. της FEPA, Ταμίας της και 

διορισμένος Παρατηρητής FEPA στη NOTOS 2015, ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα (1-3 

Ιουλίου). Συνοδευόμενος από τον Γιώργο Σπάρη, Πρόεδρο της ΟΕ, και από άλλα μέλη της, ενημερώθηκε 

για την προετοιμασία της έκθεσης και επιθεώρησε τον εκθεσιακό χώρο. Είχε επίσης την ευκαιρία να μείνει 

στο Amalia Hotel Athens, το επίσημο ξενοδοχείο της έκθεσης. Στις 2 Ιουλίου, στις 7.30 μμ, στο 

εντευκτήριο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας, υπεγράφη η συμφωνία παροχής αιγίδας της FEPA 

ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη: τη FEPA, την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία (το μέλος της FEPA) 

και την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (τους οργανωτές της NOTOS 2015).  

 

Έλα μαζί μας! Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάρεις μέρος στην έκθεση, ακόμη κι αν δεν μετέχεις σαν 

εκθέτης: 

Γίνε εθελοντής της και βοήθησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου κατά την ανάρτηση και την Κυριακή 15 

Νοεμβρίου κατά την αφαίρεση των εκθεμάτων. 

Γίνε χορηγός της μέσω της Λέσχης Ερμή και ενίσχυσε μια μεγάλη διεθνή έκθεση που βασίζεται 

αποκλειστικά στους οικονομικούς πόρους μιας φιλοτελικής εταιρείας. 

Γίνε επισκέπτης της και έλα στην Αθήνα για να απολαύσεις τη μαγεία μιας ιστορικής πόλης, και φυσικά στο 

εκθεσιακό κέντρο για μια μεγάλη ποικιλία εξαιρετικών εκθεμάτων, ανάμεσά τους ένα πανόραμα του 

ευρωπαϊκού Νότου. 

 

Παράρτημα Φιλοτελικής Φιλολογίας: Ένα ιδιαίτερα χρηστικό Παράρτημα Φιλοτελικής Φιλολογίας με 

βιβλιογραφικές λεπτομέρειες για κάθε βιβλίο, κατάλογο, ή περιοδικό που συμμετέχει στη NOTOS 2015 έχει 

ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της έκθεσης: http://hps.gr/notos2015/el/philatelic-literature-supplement/ 

 

Ειδικά Δώρα: Η ΟΕ ευχαριστεί τις εθνικές φιλοτελικές ομοσπονδίες που γνωστοποίησαν ήδη την πρόθεσή 

τους να αθλοθετήσουν Ειδικό Δώρο στη NOTOS 2015. Τα Ειδικά Δώρα θα απονεμηθούν από τη Διεθνή 

Κριτική Επιτροπή σε συγκεκριμένα εκθέματα τα οποία θα διακριθούν για τη φιλοτελική τους αξία ή το 

εξαιρετικό τους υλικό. 

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα: Τις προηγούμενες εβδομάδες, πήραμε λόγια στήριξης για την οικονομική 

αναταραχή στη χώρα από πολλούς φίλους από το εξωτερικό. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας και σας 

ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το πρόγραμμα της προετοιμασίας τηρείται 

αυστηρά και ότι η NOTOS 2015 θα πραγματοποιηθεί ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί. 

 

 


