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Αγαπητοί φίλοι,

Σας ανακοινώνουμε επισήμως ότι η «Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Έκθεση - NOTOS 2021» θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα, από 19 έως 22 Νοεμβρίου 2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Ως Ηπειρωτική 
(Continental) Έκθεση, η NOTOS 2021 έχει ήδη αιτηθεί και της έχει παραχωρηθεί η Αιγίδα της FEPA, η 
οποία εγκρίθηκε στο ετήσιο Συνέδριό της στην Πράγα. Έχει επίσης αιτηθεί και αναμένει την Αναγνώριση 
της FIP. Η AIJP (Διεθνής Ένωση Φιλοτελικών Δημοσιογράφων) και η AEP (Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ακα-
δημία) έχουν και αυτές εκφράσει την υποστήριξή τους στην έκθεση, με την παραχώρηση αντιστοίχως 
της Αιγίδας τους.

Η φιλοσοφία της NOTOS 2021 είναι παρόμοια με εκείνη του 2015: «Υψηλά φιλοτελικά στάνταρντ σε 
συνδυασμό με πολύ χαμηλά τέλη συμμετοχής για τους εκθέτες». Η έκθεση θα αναπτυχθεί σε τουλά-
χιστον 2000 πλαίσια των 16 φύλλων και θα περιλαμβάνει όλες τις Τάξεις, μαζί και της Ανοικτής, της 
Σύγχρονης Περιόδου, των Καρτ-ποστάλ και της Ψηφιακής Φιλολογίας. Το εκθεσιακό των 7000 τ.μ. βρί-
σκεται πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό της Ανθούπολης, μόλις 15 λεπτά από το Σύνταγμα. Ο καιρός 
τον Νοέμβριο στην πρωτεύουσα είναι συνήθως θαυμάσιος και θα χαρούμε πολύ να καλωσορίσουμε 
τους εκθέτες και επισκέπτες μας και να τους εξασφαλίσουμε αξέχαστες στιγμές. 

Ο ιστότοπος της NOTOS 2021 (www.hps.gr/notos2021) λειτουργεί από τον περασμένο Μάρτιο. Εκεί 
θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Για την εξυπηρέτηση των φίλων, εκτός από ελληνικά, παρουσιάζεται 
επίσης στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ο ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς, σας ζητούμε να εγγρα-
φείτε, να διαδώσετε την έκθεση και να ενθαρρύνετε και τους φίλους σας να εγγραφούν. Έτσι, ο καθέ-
νας θα μπορεί να λαμβάνει άμεση πληροφόρηση σχετική με την έκθεση, αλλά θα είμαστε και συμβατοί 
με τις απαιτήσεις του GDPR.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα στείλαμε παρόμοια ενημέρωση και στις 45 Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, καθώς 
και στις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες εκτός Ευρώπης.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη σας και την υποστήριξή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση notos2021@hps.gr.
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