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Bulletin αρ. 1: Αρχίσαμε την προετοιμασία της NOTOS 2021 πριν δύο χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε δύο 
χρόνια ακριβώς πριν τα εγκαίνια. Το 38 σελίδων Bulletin αρ. 1 το οποίο σας καλούμε να «κατεβάσετε» από τον 
ιστότοπο της έκθεσης συνοψίζει το πρώτο μέρος αυτής της ενδιαφέρουσας διαδρομής.

Ο ειδικός κανονισμός (IREX): Ο κανονισμός εγκρίθηκε και αναρτήθηκε τον 
Οκτώβριο. Ο συναγωνισμός περιλαμβάνει όλες τις γνωστές τάξεις, μαζί και τις 
νεότερες, την Ανοικτή, αυτή των Καρτ-ποστάλ, του Σύγχρονου Φιλοτελισμού και 
όλους τους τύπους της ψηφιακής Φιλοτελικής Φιλολογίας. Ήδη από τη NOTOS 
2015 είχαμε δεσμευθεί να προσφέρουμε πολύ χαμηλά τέλη συμμετοχής και 
το ξανακάναμε πράξη: Αυτή τη φορά ορίσθηκαν στα 30 ευρώ ανά πλαίσιο. 
Πιστεύουμε βαθιά ότι οι μεγάλες εκθέσεις οφείλουν να προσφέρουν ουσιαστική 
ευκαιρία συμμετοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους εκθέτες. Με σκοπό να εξα-
σφαλισθεί αυτή η δέσμευση, όλοι οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι θα απολαύσουν τα 
δικαιώματά τους στη NOTOS 2021, ανεξαρτήτως του αριθμού εκθεμάτων που 
θα προσκομίσουν.

Νέο λογισμικό: Αναπτύχθηκε από την ομάδα μας ως διαδικτυακή εφαρμογή, 
ώστε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε έχει την παραμικρή σχέση με τη 
NOTOS 2021. Διορισμοί Αντιπροσώπων και προτάσεις για Κριτές από τις Εθνι-
κές Ομοσπονδίες, αιτήσεις συμμετοχής από τους εκθέτες, ακόμη και πληροφο-
ρίες του ταξιδιού των επισκεπτών μας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ώστε να 
αποφευχθούν τα συνήθη λάθη κατά την αντιγραφή και η περιττή γραφειοκρατία. Το λογισμικό είναι πολύ απλό 
στη λειτουργία του και ο χρήστης θα διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει κάτι και να υποβάλει εκ νέου, εάν το 
κρίνει απαραίτητο.

Η ίδρυση του Ελληνικού Ταχυδρομείου: Πολύ πρόσφατα, αναρτήσαμε ενδεικτικά τεκμήρια από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους της εποχής του Αγώνα (1820-1830), σχετικά με την ίδρυση του Ελληνικού Ταχυδρομείου. 
Θα εκτεθούν μαζί με τις πλάκες της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή και με άλλα πολύτιμα και μοναδικά αντι-
κείμενα στο Court of Honour για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα 
εκθέματα που προορίζονται για το Court of Honour, προτείνουμε επομένως να ενημερώνεστε τακτικά από τον 
ιστότοπο της έκθεσης.

Έκκληση γα δωρεές: Η έκθεση είναι πρακτικά αυτοχρηματοδοτούμενη. Μέχρι σήμερα, τριάντα τέσσερεις φίλοι 
της NOTOS 2021 έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Σας ζητούμε να τους μιμηθείτε. Η δωρεά σας στη Λέσχη 
Ερμής θα βοηθήσει τα μέγιστα το έργο της ΟΕ. Μπορείτε να προσφέρετε είτε υποσχετική κατάθεσης χρηματικού 
ποσού, είτε φιλοτελικούς λαχνούς που σίγουρα δεν χρειάζεστε. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον ιστότοπο της έκθε-
σης. Οσοδήποτε μικρή κι αν είναι η προσφορά σας, θα εκτιμηθεί πολύ.

Τι ακολουθεί: Τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες θα παραλάβουν την επίσημη πρόσκλησή μας να 
διορίσουν Εθνικούς Αντιπροσώπους και να προτείνουν Κριτές. Κάποια στιγμή αργότερα, οι εκθέτες θα κληθούν 
να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Μιλήστε μαζί μας: Σε λίγες ημέρες, θα βρεθούμε στο Μονακό, με την ευκαιρία της Monacophil 2019. Εκεί θα 
παρουσιάσουμε επισήμως τη NOTOS 2021 κατά τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της FEPA την Παρασκευή 
29 Νοεμβρίου. Θα επισκεφθούμε επίσης τη London 2020 τον ερχόμενο Μάιο. Στο μεταξύ, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο notos2021@hps.gr.

ΟΕ NOTOS 2021
www.hps.gr/notos2021

Bulletin 1

November 2019


