Αθήνα, 9 Μαΐου 2007
Φίλε Πρόεδρε,
Στην προηγούμενη -τυπική- επιστολή μας, σε ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα των τελευταίων
εκλογών και τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Με την παρούσα -και σε άλλο τόνο- θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι πρώτος και βασικός μας στόχος,
για τη διετία 2007-2009, είναι η ενδυνάμωση των δεσμών της Ομοσπονδίας με τα Σωματεία και, σε
προτεραιότητα, με τα Σωματεία εκτός Αθηνών. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τις ανησυχίες σας,
τα παράπονά σας και τα σχέδια δράσης σας. Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος, σε πρώτη φάση,
η ΕΦΟ αναλαμβάνει πρακτικές πρωτοβουλίες για τη μεταξύ μας συχνή και πυκνή ενημέρωση,
καθώς και προγραμματισμένες συναντήσεις.
Σήμερα, από σένα που βρίσκεσαι μακριά μας, ζητάμε να βρεις μια ευκαιρία, να έλθεις στην Αθήνα
και να μας επισκεφθείς σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ., ώστε να αφιερώσουμε ένα
απόγευμα για να συζητήσουμε μαζί σου. Στη σελίδα που ακολουθεί θα βρεις το πρόγραμμα των
επόμενων συνεδριάσεών μας. Ειδοποίησέ μας έγκαιρα, ποια ημερομηνία ταιριάζει καλύτερα στο
πρόγραμμά σου, ώστε σύντομα να οριστικοποιήσουμε τη συνάντησή μας. Εάν δεν είναι δυνατόν να
βρεθείς στην Αθήνα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα χαρούμε να σε δούμε όποτε έλθεις.
Θα ήταν πολύ χρήσιμο επίσης, αν δεν το έχεις ήδη κάνει, να μας στείλεις τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου για τη μεταξύ μας ταχύτερη αλληλοενημέρωση. Τις αντίστοιχες
δικές μας θα τις βρεις επίσης στην επόμενη σελίδα. Μη διστάσεις να επικονωνήσεις μαζί μας.
Κατά τα λοιπά, έχουμε ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για την εσωτερική λειτουργία της
Ομοσπονδίας (επτροπές για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της ΕΦΟ,
του Κανονισμού των Εθνικών και Πανελληνίων εκθέσεων κλπ), καταστρώνουμε νέες βάσεις στις
σχέσεις μας με τα ΕΛΤΑ (αφορά ένα τομέα πολύ σημαντικό, τόσο για τα Σωματεία-Μέλη όσο και
την Ομοσπονδία, για το ζητούμενο στόχο που είναι η αύξηση των φιλοτελικών δυνάμεων στην
Ελλάδα) και, ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε την εντονότερη παρουσία και προβολή του ελληνικού
φιλοτελισμού στο εξωτερικό. Για την πορεία αυτών των αυτονόητων υποχρεώσεών μας θα σε
ενημερώνουμε συνεχώς.
Επειδή χρειαζόμαστε την άποψή σου σε καίρια ζητήματα και αποφάσεις της Ομοσπονδίας και
επειδή γνωρίζουμε πόσο δύσκολη και δαπανηρή είναι η μετακίνησή σου στην Αθήνα, θα δώσουμε
τη δυνατότητα συμμετοχής του Σωματείου σου με επιστολική ψήφο.
Κάνουμε την αρχή, δοκιμαστικά, με την ψηφοφορία κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική
Συνέλευση για την εκλογή των υπολοίπων Μελών του Δ.Σ. Το ψηφοδέλτιο και οι σχετικές οδηγίες
θα σου σταλούν έγκαιρα, αμέσως μόλις ετοιμαστούν. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σε παρακαλέσω
να τακτοποιήσεις το συντομότερο δυνατό τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τη συνδρομή του
Σωματείου σου, σε περίπτωση που αυτά ακόμα εκκρεμούν.
Η πραγματική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μας είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει σε βάθος
χρόνου σημαντικούς καρπούς.Θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι η φωνή σου, μαζί με αυτή των
υπολοίπων, είναι για όλους μας πολύ σημαντική. Ας τις ενώσουμε. Θα είναι προς το συμφέρον της
ιδέας που υπηρετούμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Αντώνης Βιρβίλης
Πρόεδρος

