Προς
τους Προέδρους των
Φιλοτελικών Σωματείων-Μελών της ΕΦΟ
και όλους τους Έλληνες Φιλοτελιστές
Αθήνα, 31 ΜαΪου 2011
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε,
Αγαπητέ εκθέτη,
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε φιλοτελιστή,
Η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1947 με κύριο σκοπό την
εκπροσώπηση του ελληνικού φιλοτελισμού, τόσο προς τις ελληνικές εν γένει
αρχές όσο και προς τις διεθνείς φιλοτελικές αρχές.
Στη διαδρομή των 64 αυτών χρόνων, η δράση της ΕΦΟ ως δευτεροβάθμιου
οργάνου, με τα μέσα που εκάστοτε διέθετε, υπήρξε πολυσχιδής και
εξυπηρέτησε όσο μπορούσε καλύτερα τους σκοπούς για τους οποίους
δημιουργήθηκε.
Από την ίδρυσή της η ΕΦΟ στάθηκε αρωγός αλλά και κριτής με τις συμβουλές
και τις ενστάσεις της στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, οργάνωσε δύο Βαλκανικές
εκθέσεις και δύο διεθνείς, καθιέρωσε και παρότρυνε με τις ενέργειές της τον
θεσμό των εθνικών εκθέσεων δημιουργώντας το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο,
καθιέρωσε την έκδοση περιοδικού και βραβείων, επέτυχε, έπειτα από αγώνες,
την ετήσια επιδότηση των φιλοτελικών σωματείων από τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία και στήριξε, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τα μέλη της.
Από τη δεκαετία του 60, με τη βοήθεια και παρότρυνση της ΕΦΟ, άρχισε η
εξωστρέφεια των Ελλήνων συλλεκτών και η συστηματική συμμετοχή τους στις
διεθνείς εκθέσεις, η έντονη εκπροσώπηση της Ελλάδος στα διεθνή φιλοτελικά
fora, η συμμετοχή της στο διεθνές φιλοτελικό γίγνεσθαι και η άρθρωση
ελληνικού φιλοτελικού λόγου και σε πολλές περιπτώσεις εθνικού λόγου, ο
οποίος σήμερα γίνεται σεβαστός από τη διεθνή φιλοτελική κοινότητα.
Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή με την ανακήρυξη
Ελλήνων διεθνών κριτών που περιβάλλονται από διεθνή αναγνώριση, την
εμπιστοσύνη προς Έλληνες εκπροσώπους και τη ψήφισή τους σε υψηλές
περιζήτητες θέσεις σε διεθνείς φιλοτελικούς οργανισμούς και, κυρίως, την
αναγνώριση της φιλοτελικής Ελλάδος και του συλλεκτικού υλικού του χώρου
μας, γεγονός που έχει προφανή ευεργετικά πλεονεκτήματα για τη διάδοση του
ελληνικού φιλοτελισμού στο εξωτερικό.
Ο απολογισμός, λοιπόν, των 64 χρόνων για κάθε αντικειμενικό κριτή θα
πρέπει να θεωρείται πολύ θετικός, παρά τις όποιες -και ομολογημένεςαδυναμίες, άσχετες όμως από τις καλύτερες των προθέσεων των εκάστοτε
διοικούντων.
Η δράση της ΕΦΟ όλα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε στην πενιχρή ετήσια
συνδρομή των σωματείων-μελών και, κυρίως, την ανιδιοτελή ηθική και
οικονομική προσφορά των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το 1979 όμως, κρίθηκε αναγκαία η αυτόνομη στέγαση για τη διατήρηση
του πολύτιμου αρχείου της. Μέχρι τότε, διάφορα σωματεία-μέλη του κέντρου
προσέφεραν φιλόφρονα φιλοξενία για τις δράσεις της ΕΦΟ.

Τα έσοδα της ΕΦΟ σήμερα, όπως είναι γνωστό, στηρίζονται αποκλειστικά
στην ετήσια επιχορήγηση των ΕΛΤΑ και την ετήσια συνδρομή των μελών της
τα οποία καλύπτουν οριακά τα πάγια ανελαστικά της έξοδα, όπως είναι οι
ετήσιες συνδρομές στους διεθνείς φιλοτελικούς οργανισμούς (FIP και FEPA)
και το ενοίκιο των γραφείων της. Αυτή η οικονομική αδυναμία, ιδίως σήμερα,
δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στο έργο της ΕΦΟ, όπως είναι, μεταξύ
άλλων, η ουσιαστική φιλοτελική βοήθεια προς τα σωματεία-μέλη της.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2011,
διάφοροι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών πρότειναν να διερευνηθεί η
δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητων γραφείων, ώστε να απαλλαγεί η ΕΦΟ από
το ετήσιο βάρος του ενοικίου. Την πρότασή τους αυτή στήριξαν στο γεγονός
ότι κατά την τρέχουσα περίοδο οι τιμές των ακινήτων, ιδίως σε περιοχές του
Κέντρου, έχουν αισθητά υποχωρήσει και κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη
αγορά, με λίγη βοήθεια απ’ όλους, μπορούσε να είναι εφικτή.
Το ΔΣ της ΕΦΟ προχώρησε, όπως είχε υποχρέωση, σε σχετική διερεύνηση
και υπολογίζει ότι η σχετική συνολική δαπάνη, για ένα ευπρόσωπο γραφείο,
μετά από κάποιες τυχόν διαπραγματεύσεις και αναγκαίες επιδιορθώσεις,
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περί τις 30.000 ευρώ.
Η οικονομική αυτοτέλεια της ΕΦΟ αποτελεί το διαρκώς ζητούμενο, ιδιαίτερα
σήμερα, σε χαλεπές ημέρες.
Η αγορά ιδιόκτητου ευπρόσωπου γραφείου θα βοηθήσει στην επίτευξη,
μεταξύ άλλων, των ακόλουθων στόχων:
− θα απαλλάξει την ΕΦΟ από το ετήσιο βάρος των 3.500 ευρώ του
ενοικίου,
− θα διασωθεί για το μέλλον το πολύτιμο για τιη ιστορία του ελληνικού
φιλοτελισμού αρχείο της,
− θα δοθεί η δυνατότητα, με την εξοικονόμηση χρημάτων, αυτά να
διατεθούν σε δράσεις όπως η απαραίτητη δημιουργία σεμιναρίων και
συναφών φιλοτελικών εκπαιδευτικών συνεργειών, το άνοιγμα και η
προβολή του φιλοτελισμού στη νεολαία με οργανωμένες και
στοχευμένες δράσεις, η φιλοτελική προσφορά προς τα μέλη της κλπ,
− θα ενεργοποιηθεί με ίδια μέσα η προσέγγιση των σωματείων-μελών
και η δημιουργία φιλοτελικών εκπαιδευτικών ημερίδων στην περιφέρεια
− θα δοθεί η ευχέρεια να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρεχόμενη βοήθεια
στους Έλληνες εκθέτες να προβάλουν τον ελληνικό φιλοτελισμό στις
διεθνείς εκθέσεις,
− θα αναβαθμιστεί ο ρόλος και η προσφορά της ΕΦΟ στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι του τόπου, εφόσον θα τη δοθεί η δυνατότητα να στραφεί στη
κοινωνία και, ιδιαίτερα, στην επιστημονική κοινότητα της χώρας ώστε
να αναγνωριστεί ο φιλοτελισμός ως πολιτιστικό αγαθό που χρήζει
αναγνώρισης και προστασίας από την Πολιτεία
Προκειμένου το ΔΣ να κατορθώσει να υλοποιήσει την πρόταση της ΓΣ και,
παράλληλα, να αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική της
στενότητα,
απευθύνεται και προσκαλεί
όλα τα Φιλοτελικά σωματεία-μέλη της,
τους Έλληνες εκθέτες,

τους εμπόρους και δημοπράτες γραμματοσήμων,
και όλους όσοι ασχολούνται και αγαπούν το ελληνικό γραμματόσημο
να μας συνδράμουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, για την επίτευξη
του συγκεκριμένου στόχου.
Από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει σχετικές
ενέργειες, επτά φιλοτελικοί φορείς και φιλοτελιστές έχουν ήδη προσφέρει το
ποσό των 15.000 ευρώ.
Η ιδιαίτερα συγκινητική αυτή προθυμία συμβολής στην προσπάθειά μας, δεν
αποδεικνύει μόνο την πλήρη κατανόηση του προβλήματος και τη σύμπλευση
στο έργο που επιτελεί η ΕΦΟ, αλλά μας δίδει τη δύναμη να προβούμε στην
παρούσα έκκληση συνδρομής και τις βάσιμες ελπίδες ότι ο στόχος, με την
αμέριστη βοήθειά σας, είναι εφικτός.
Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η προσπάθεια συγκέντρωσης του απαραίτητου
ποσού, είναι ευνόητο, ότι κάθε δωρεά θα ανακοινωθεί στη ΓΣ, θα δημοσιευθεί
στο φιλοτελικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και θα καταγραφεί
σε πίνακα που θα αναρτηθεί στο νέο σπίτι της ΕΦΟ.
Από το 1947 μέχρι σήμερα, η ΕΦΟ δεν ζήτησε ποτέ, πέραν της συνδρομής
των μελών, κάποια οικονομική ενίσχυση.
Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να απευθυνθούμε σε όλο το φιλοτελικό
δυναμικό της χώρας για ένα ευγενικό σκοπό που μοναδικό στόχο έχει την
διάδοση της συλλογής του γραμματοσήμου στην Ελλάδα και την προβολή του
ελληνικού γραμματοσήμου στο εξωτερικό.
Επικαλούμεθα την αγάπη σας για το φιλοτελισμό και τους στόχους που
έχει τάξει η ΕΦΟ και σας ζητούμε να συμβάλλετε σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια, εκδηλώνοντας γραπτά ή προφορικά, τη δέσμευσή σας για
τη δωρεά, η υλοποίηση της οποίας θα πραγματοποιηθεί, όταν ευρεθεί ο
κατάλληλος χώρος.
Το σπίτι της ΕΦΟ είναι και δικό σας σπίτι !
Με εγκάρδιους φιλοτελικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντ. Βιρβίλης

