Προς την
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Κύριο Κάρολο Παπούλια.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 1668
Εξοχότατε,
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποφάσισαν πρόσφατα την κυκλοφορία στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 μιας έκτακτης, εκτός
προγράμματος, αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων με τίτλο "Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες" με τα ακόλουθα
θέματα:
Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" - Τομέας "Philanthropy"
Βαγγέλης Παπαθανασίου - Τομέας "Arts & Letters"
Jim Giannopoulos – Τομέας "Performing Arts & Cinema"
Άρης Πατρινός - Τομέας "Science"
Νίκος Αλιάγας - Τομέας "Media"
Ανδρέας Λιβέρης - Τομέας "Business"
Η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία και σύσσωμος ο φιλοτελικός κόσμος τον οποίο αυτή εκπροσωπεί, είμαστε αντίθετοι με
αυτή την έκδοση. Τούτο διότι, πλην του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος", για την προβολή του οποίου σε γραμματόσημο δεν υπάρχει
καμία αντίρρηση, οι υπόλοιπα αποτελούν πρόσωπα εν ζωή. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ζώσες προσωπικότητες δεν πρέπει να
τιμώνται με την έκδοση γραμματοσήμων εφόσον η τελική καταξίωση και αποτίμηση του έργου τους μπορεί να γίνει μόνο μετά
θάνατον, επικαλούμεθα την επέμβασή σας για την ματαίωση αυτής της έκδοσης.
Καθώς γνωρίζετε, Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά τα παραδείγματα κολάσιμων πράξεων ανθρώπων που ήρθαν στο φως μετά το
θάνατό τους. Εξάλλου και οι αρχαίοι Έλληνες επιφύλασσαν αγάλματα μόνο για τεθνεώτες, πλην ολυμπιονικών.
Δεν πρέπει να λησμονείται επίσης ότι οποιαδήποτε τιμή δύναται να ανακληθεί (αφαίρεση μεταλλίου, απόσυρση αγάλματος)
πλην των γραμματοσήμων.
Είναι πλήθος τα επιχειρήματα που μπορεί κανείς να επικαλεσθεί, επιπροσθέτως, για να μη δεχθεί αυτή την έκδοση. Τιμώνται
(ίσως) καταξιωμένα άτομα ενώ υπάρχουν άλλα με ακόμα πιο σπουδαίες υπηρεσίες προς την πατρίδα (Μ. Χατζηδάκης, Μ.
Θεοδωράκης, Ιάννης Ξενάκης, Σπύρος Σκούρας, Δ. Τριχόπουλος, Ν. Νεγροπόντε, Κ. Γαβράς κ.ά.).
Διαφημίζονται επαγγελματίες σε πλήρη δραστηριότητα (π.χ. Ανδρέας Λιβέρης - Dow Chemical Company, Jim Giannopoulos 20th Century Fox), κάτι που είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται μέσω των γραμματοσήμων.
Τέλος, πώς να δεχθεί κανείς την παρουσία σύγχρονων, εν πολλοίς νέων ανθρώπων, δίπλα σε γραμματόσημα προσωπικοτήτων
του μεγέθους των Ι. Καποδίστρια, Δ. Σολωμού, Ο. Ελύτη, Γ. Σεφέρη, Μ. Κάλλας, Δ. Μητρόπουλου;
Ευελπιστούμε ότι θα αναγνωρίσετε την ορθότητα των επιχειρημάτων μας και θα συμβάλετε στην αποτροπή αυτής της
έκδοσης.
Με τιμή,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργό Μεταφορών, Υπουργό Πολιτισμού,
Υπουργό Παιδείας, Ίδρυμα Νιάρχου, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ,
Φιλοτελικά Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας.

