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Το σήμα της NOTOS 2015: Το σήμα της έκθεσης αποκαλύφθηκε και
παρουσιάστηκε επίσημα στις 29 Ιανουαρίου στο εντευκτήριο της Ελληνικής
Φιλοτελικής Εταιρείας. Η κόκκινη βελόνα της πυξίδας γυρισμένη προς τον
Νότο, ερμηνεύει χωρίς δυσκολία την ελληνική λέξη στις γλώσσες του κόσμου.
Τα φυσικά χρώματα του φάσματος γύρω από το σημείο περιστροφής, τα
χρώματα του ουράνιου τόξου, αποτυπώνουν το λαμπερό φως του ήλιου και
της θάλασσας του Νότου. Αποτελεί δημιούργημα της ζωγράφου-χαράκτριας
Μυρσίνης Βαρδοπούλου, σχεδιάστριας ελληνικών γραμματοσήμων για
περισσότερα από είκοσι χρόνια, επίτιμου μέλους της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής
Ακαδημίας (AEP).
Η AIJP χορηγεί την αιγίδα της στη NOTOS 2015: Η Διεθνής Ένωση
Φιλοτελικών Δημοσιογράφων (Association Internationale des Journalistes
Philatéliques, AIJP) χορήγησε την αιγίδα της στη NOTOS 2015. Η
αποφασιστικότητα της ΟΕ να συγκεντρώσει πολλά και σημαντικά εκθέματα
Φιλοτελικής Φιλολογίας από όλον τον κόσμο, το γεγονός ότι χρειάζεται να
κατατεθεί ένα μόνο αντίτυπο, καθώς και τα πολύ λογικά δικαιώματα

συμμετοχής αποτέλεσαν προφανώς βασικά κριτήρια για τη χορήγηση της
αιγίδας.
Η Γενική Συνέλευση της AIEP 2015 στην Αθήνα: Η Διεθνής Ένωση
Φιλοτελικών Πραγματογνωμόνων (Association Internationale des Experts en
Philatélie, AIEP) έκανε δεκτή την πρόσκληση της ΟΕ της NOTOS 2105 και
συμφώνησε να πραγματοποιήσει τη Γενική Συνέλευση του 2015 στην Αθήνα
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Πρώτα η FEPA, κατόπιν η AIEP, δύο κορυφαίοι
φιλοτελικοί οργανισμοί αποφάσισαν να καλέσουν τις ετήσιες συνελεύσεις τους
τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Αθήνα.
Το επίσημο ξενοδοχείο της έκθεσης: Το Amalia Hotel Athens επιλέχθηκε ως το
επίσημο ξενοδοχείο της έκθεσης, όπου θα καταλύσουν τα μέλη της Κριτικής
Επιτροπής, οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι και άλλοι προσκεκλημένοι. Το ίδιο
ξενοδοχείο θα φιλοξενήσει και το Συνέδριο της FEPA του 2015 καθώς και τη
Γενική Συνέλευση της AIEP του 2015, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια
της NOTOS 2015. Κρατήσεις στις χαμηλότερες τιμές για την έκθεση γίνονται
στην ιστοσελίδα https://amaliahotelathens.reserve-online.net/ (ειδικός κωδικός:
NOTOS).
Αιτήσεις συμμετοχής: Αν και βρισκόμαστε δύο μήνες μακριά από την
προθεσμία της 31 Μαρτίου, υπάρχει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής,
που δεν περιορίζεται στις προσκεκλημένες χώρες. Μέχρι τώρα, εκτός χωρών
Νότου έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν εκθέτες από Αυστρία, Γερμανία,
Καναδά και Ολλανδία. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στη σελίδα
http://hps.gr/notos2015/el/entry-form/.
Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία, μην ανησυχείτε. Έχουν
αναρτηθεί όλα μαζί στην ιστοσελίδα http://hps.gr/notos2015/el/newsletters/.
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