
 

 

“Maximaphilie s’ Amuse” 
 

Μου ζητάνε να τους πω για την ανάπτυξη της συλλογής. Πλάνο για το χιούμορ? Μα καλά, 

για το χιούμορ ορισμός, αποδεκτός απ’ όλους , δεν υπάρχει. 

 Για μερικούς είναι η ποιότητα της φαντασίας, που δίνει σε εικόνες και περιγραφές 

τέτοια κωμική διάσταση, που όποιος τις βλέπει ή τις ακούει καταλήγει αυθόρμητα 

σε κατάσταση ευθυμίας και γέλιου.  

 Για άλλους είναι ο σαρκασμός ή η παραξολογία 

 Για κάποιους τρίτους, είναι ο πνευματώδης αστεϊσμός, η εύθυμη διάθεση, που 

εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και προκαλεί στους άλλους διασκέδαση και 

ευχαρίστηση. 

 Ενώ για πολλούς άλλους, είναι μορφή πνεύματος που παρουσιάζει την 

πραγματικότητα έτσι ώστε να προβάλλεται η διασκεδαστική και παράδοξη όψη 

της. 

Όποιο ορισμό και αν διαλέξετε ένα είναι το βέβαιο. Το χιούμορ ομορφαίνει τη ζωή. Είναι 

ένα αξίωμα, που δεν χρειάζεται απόδειξη. Το καταλαβαίνουν, το πιστεύουν όλοι. Δείτε τις Κάρτες 

Μάξιμουμ, που διασκεδάζουν. Είναι μοναδικές. Διασκέδαζα πολύ κατά τη δημιουργία τους. 

Διασκεδάστε τώρα και εσείς.  

 

  

 On me demande souvent d’expliquer comment j’ai constitué la collection. Comment on 
peut faire un plan pour humeur ? Il n’existe même pas une définition pour humeur concordée par 
tous. 

  Certains croient que c’est la qualité d’imagination qui attribue aux 
images et aux descriptions une dimension comique, qui provoque le rire et la 
gaieté à tous ceux qui en font l’expérience 

 Pour certains d’autres c’est le sarcasme ou le paradoxe. 
  On pourrait même le définir comme une blague pleine d’esprit, une 

disposition joyeuse pleine d’ironie bénévole qui porte aux autres amusement et 
plaisir. 

 Pour beaucoup d’autres est une forme d’esprit qui présente les aspects amusants 
et paradoxales de la vie. 

Indépendamment de quelle définition vous choisissez, c’est sûr que l’humeur fait la vie plus belle. 
C’est un fait. Tous le comprennent, tous le croient. Regardez les cartes maximum qui s’amusent. 
Elles sont uniques. Lors de leur création je me suis beaucoup amusé. Amusez- vous, vous aussi 
maintenant.  

 

Ι am often asked to explain how I developed this collection. How can you make a plan for 

humor? There is not even a commonly agreed definition for humor! 

 For some, it is the quality of the imagination, which adds a comic dimension to 

descriptions and images, leading the reader to a state of joy and laughter 

 For others, it’s sarcasm and paradox situations 

 It could also be defined as witty joking through harmless irony, causing 

amusement and pleasure 

 Whilst, finally it could be seen as a way of expressing reality by exposing its 

funny and paradoxical side   

No matter which definition you choose, one thing is for certain: Humor makes life more 

beautiful. This is a fact of life. Everyone can understand and relate to this. See the Maximum Cards 

having fun. They are unique! I had lot of fun creating them! I hope you can enjoy them too! 
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