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Α) Τι είναι η Κάρτα Μάξιµουµ;

Η Κάρτα Μάξιμουμ αποτελείται από ένα γραμματόσημο
κολλημένο στην εικονογραφημένη πλευρά μιας καρτ – ποστάλ,
η οποία πρέπει να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή
ομοιότητα με την εικόνα του γραμματοσήμου.

Επιπλέον το γραμματόσημο πρέπει να είναι σφραγισμένο
πάνω στην κάρτα και στο ταχυδρομικό γραφείο του τόπου,
που έχει άμεση σχέση με το εικονιζόμενο θέμα.

Η ονομασία «Κάρτα Μάξιμουμ» (που καθιερώθηκε στη δεκαετία
του 1930) δικαιολογείται από το γεγονός ότι, τα τρία στοιχεία,
που την αποτελούν (γραμματόσημο, κάρτα, σφραγίδα) έχουν
τον μέγιστο (maximum) συσχετισμό μεταξύ τους.



Το 2010 κυκλοφόρησε μια σειρά για τα 2500 χρόνια από τη «Μάχη
του Μαραθώνα», περιλαμβάνει ένα γραμματόσημο με τη μονομαχία
Αθηναίου και Πέρση.

Η σκηνή της μάχης έχει αποδοθεί εξαιρετικά από τη χαράκτρια,
ωστόσο το ίδιο το γραμματόσημο δεν μας πληροφορεί τη προέλευση
του θέματος.



Η συγκεκριμένη εικόνα είναι
η εσωτερική παράσταση
μιας ερυθρόμορφης αττικής
κύλικος, η οποία βρίσκεται
στο Βασιλικό Μουσείο του
Εδιμβούργου.



Εικονογραφημένη  σφραγίδα 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας.





Β) Ποια γραµµατόσηµα χρησιµοποιούνται?

Όλα σχεδόν τα γραμματόσημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία μιας Κάρτας Μάξιμουμ, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε
κυκλοφορία (δηλαδή πωλούνται από τις θυρίδες του ταχυδρομείου και δεν
έχουν αποσυρθεί).

Τα αορίστου διάρκειας (κοινές σειρές) καλό είναι να χρησιμοποιούνται 
κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας τους. 

Εξαιρούνται γραμματόσημα «ειδικού σκοπού» (ενάριθμων εισπρακτέων
τελών, ταχυδρομικών δεμάτων, προκαταβολικά σφραγισμένων κλπ).

Τα γραμματόσημα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για τη δημιουργία ΚΜ μόνο κατά την περίοδο της υποχρεωτικής
συμπληρωματικής χρήσης τους στο επιστολικό ταχυδρομείο (κυρίως
περιόδους εορτών).



Τα γραμματόσημα θα πρέπει:

v Να είναι σε εξαιρετική κατάσταση (ασφράγιστα)

v Να επικολλώνται μόνα τους σε κάθε κάρτα. Εξαίρεση αποτελούν τα
γραμματόσημα, που το θέμα τους επεκτείνεται σε δύο (ή και
περισσότερα) γραμματόσημα, σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό
ένα πανόραμα (γραμματόσημα se-tenant)

v Να χρησιμοποιούνται, εάν έχουν πολλαπλά θέματα, ξεχωριστά
για κάθε ένα από τα θέματα αυτά, δημιουργώντας διαφορετικές
Κάρτες Μάξιμουμ.

Αυτοκόλλητα εικονογραφημένα γραμματόσημα, που παράγονται από
ειδικές μηχανές (Frama κλπ) γίνονται δεκτά. Αντίθετα, δεν γίνονται
δεκτά για τη δημιουργία μιας Κάρτας Μάξιμουμ, γραμματόσημα
κομμένα από φακέλους προπληρωμένου τέλους (εκτός αν η
ταχυδρομική αρχή τα αποδέχεται για χρήση και στη λοιπή
αλληλογραφία. Στην Ελλάδα δεν γίνονται δεκτά).

Τέλος, γραμματόσημα με αφηρημένη ή συμβολική εικονογράφηση
δεν ταιριάζουν στη Μαξιμαφιλία και ως εκ τούτου θεωρούνται εκτός
του πεδίου ενδιαφέροντός της.











Δύο θέµατα στο ίδιο 
γραµµατόσηµο. 
Δηµιουργία 

υποχρεωτικά δύο ΚΜ.
Επιπλέον σφράγιση σε 

διαφορετικά 
ταχυδροµικά γραφεία.



Ένα γραµµατόσηµο
Τρία θέµατα 
Τρεις ΚΜ υποχρεωτικά



Οι Κάρτες Μάξιµουµ πρέπει να φέρουν ένα µόνο 
γραµµατόσηµο στην πλευρά της εικόνας. Κατ’ 
εξαίρεση ΚΜ πριν από το 1978 είναι ανεκτές µε 
περισσότερα γραµµατόσηµα, εφόσον βέβαια η 
εικονογράφηση της κάρτας σχετίζεται µε την εικόνα 
ενός τουλάχιστον από αυτά. Και φυσικά παράλληλα να 
τηρείται και ο συσχετισµός του τόπου.



1931 Λευκός Πύργος 
Θεσσαλονίκη 

1935 Ακρόπολη 
Αθήνα

Τυχαία δηµιουργία 
Καρτών Μάξιµουµ µε 

γραµµατόσηµα  της σειράς 
των «Τοπίων»



Τα γραµµατόσηµα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη 
δηµιουργία ΚΜ µόνο κατά την περίοδο της υποχρεωτικής συµπληρωµατικής χρήσης 

τους στο επιστολικό ταχυδροµείο (κυρίως περιόδους εορτών).







Μηχανές: Hermes Stampit
Ζύγισης, τιµολόγησης, εκτύπωσης 
αυτοκόλλητων γραµµατοσήµων 

(2002). 



Δηµιουργία ΚΜ µε χρήση «εγγόµων 
προσωπικών» γραµµατοσήµων 
(εκδόσεις εκτός του ετήσιου επίσηµου 
εκδοτικού προγράµµατος) γίνεται 
αποδεκτή.

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση ενός 
εκθέµατος πρέπει να επιβραβεύεται η 
παρουσία ΚΜ µε γραµµατόσηµα του 

επίσηµου εκδοτικού προγράµµατος και 
µόνο ελλείψει γραµµατοσήµων µε 

ανάλογες παραστάσεις σε αυτό µπορεί 
να γίνονται κατ’ ανάγκη δεκτές ΚΜ µε 
«έγγοµα προσωπικά» γραµµατόσηµα. 



ΚΜ µε µηχανόσηµα LISA, και µε 2 
ιδιωτικά «προσωπικά» γραµ/µα). 



Δεν γίνονται αποδεκτές ΚΜ µε 
εκτυπωµένα ΟΝ LINE γραµµατόσηµα 

Χ



Δεν γίνονται αποδεκτές ΚΜ µε 
γραµµατόσηµα αποκοµένα από 
αερογράµµατα ή φακέλους 
προπληρωµένου τέλους 



Γ) Ποιες κάρτες χρησιμοποιούνται;

Σύγχρονες, αλλά και παλιές Καρτ Ποστάλ, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, εφόσον υπογραμμίζουν και αναπτύσσουν το
θέμα του γραμματοσήμου, αλλά και ακολουθούν ορισμένους
κανόνες.

Ειδικότερα:



Η κάρτα θα πρέπει:

v Να έχει εικονογράφηση, η οποία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή
ομοιότητα με την εικονογράφηση του γραμματοσήμου (ή με ένα από τα
θέματά του, αν υπάρχουν περισσότερα), χωρίς να την αντιγράφει.

v Να είναι εμπορικής, κατά προτίμηση, έκδοσης ή εάν εκδοθεί ειδικά για τη
δημιουργία Κάρτας Μάξιμουμ, να απεικονίζει ένα αντικείμενο
προϋφιστάμενο της έκδοσης του γραμματοσήμου

v Να μην αναπαραγάγει το ίδιο το γραμματόσημο (οδόντωση, ονομαστική
αξία, επωνυμία Κράτους) ή το σχέδιο του καλλιτέχνη, που έγινε για να
εκδοθεί το γραμματόσημο

v Να μην είναι «κολάζ», ούτε να αποτελεί εκτύπωση από ηλεκτρονικό
υπολογιστή (PC)

v Να μην έχει πολλαπλές εικόνες, ούτε να είναι κάρτα – ολόγραμμα







ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 

– ΛΑΘΟΣ –

ΚΑΡΤΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ 

ΕΙΚΟΝΑ 
- ΣΩΣΤΟ –





Μη αποδεκτές ΚΜ 
λόγω αντιγραφής 
του γραµµατοσήµου. 

Παρατίθεται 
αυτούσιο µαζί µε τα 
δοντάκια του. 



v Να έχει διαστάσεις, κατ΄ αρχάς, αποδεκτές από τις Ταχυδρομικές
Υπηρεσίες (με βάση την «Universal Postal Convention»). Γίνεται όμως
αποδεκτή και η χρήση καρτών, τετράγωνων ή άλλων διαστάσεων, που
ενδεχομένως υπάρχουν στο εμπόριο, με την προϋπόθεση ότι το σχήμα
τους θα επιτρέπει την έκθεσή τους ανά δύο, σε ένα φύλλο διαστάσεων
Α4 (210Χ297 εκατ.)

v Οι κάρτες εμπορίου γίνονται δεκτές όπως είναι. Μπορεί να έχουν
περιθώριο ή και κείμενο στην πλευρά της εικόνας, άμεσα βέβαια
συνδεδεμένο με το θέμα. Οι παλιές Καρτ Ποστάλ γίνονται δεκτές και με
κείμενο χειρόγραφης αλληλογραφίας στην πλευρά της εικόνας.

v Όσο μεγαλύτερη είναι η απεικόνιση του θέματος στην κάρτα, τόσο
καλύτερης «ποιότητας» θεωρείται αυτή (εξαίρεση αποτελεί η χρήση
παλαιών καρτών, η οποία αναβαθμίζει οπωσδήποτε μια Κάρτα
Μάξιμουμ).

v Τέλος, λόγω σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων των
δημιουργών, δεν επιτρέπεται η μείωση των διαστάσεων μιας κάρτας με
αποκοπή της και κατ’ επέκταση «κομμένες» κάρτες δεν γίνονται
αποδεκτές ως Κάρτες Μάξιμουμ.













Κάρτες µε πολλαπλές εικόνες 
δεν είναι αποδεκτές για τη 

δηµιουργία ΚΜ. 



Δ) Η ταχυδρομική σφραγίδα

Η ταχυδρομική σφραγίδα πρέπει να είναι αυθεντική και ευανάγνωστη
και να παρουσιάζει άμεσο συσχετισμό με την εικόνα ή το θέμα του
γραμματοσήμου, και κατ’ επέκταση με την κάρτα στην οποία αυτό
είναι κολλημένο.

Ειδικότερα:



Ως προς τον τόπο :

Το ταχυδρομικό γραφείο στο οποίο θα σφραγιστεί η Κάρτα Μάξιμουμ
πρέπει να έχει άμεση σχέση με το θέμα του γραμματοσήμου και κατ’
επέκταση της κάρτας.

Έτσι η Ακρόπολη σφραγίζεται μόνο στην Αθήνα, ο Λευκός Πύργος μόνο στη
Θεσσαλονίκη, ενώ ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα ή στο πλησιέστερο
ταχυδρομικό γραφείο, που εξυπηρετεί την περιοχή αυτή.

Εξαίρεση αποτελούν τα κινητά έργα τέχνης, τα οποία μπορεί να
σφραγιστούν και εκτός του τόπου φύλαξής τους, καθώς είναι δυνατόν να
μεταφέρονται από πόλη σε πόλη με περιοδικές εκθέσεις.

ΚΜ με ιστορικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτικούς και γενικότερα με
προσωπικότητες κάθε είδους, σφραγίζονται στο ταχυδρομικό γραφείο του
τόπου γέννησης ή θανάτου τους ή του τόπου όπου δημιούργησαν το
μεγαλύτερο μέρος του έργου τους.

ΚΜ με πλοία σφραγίζονται υποχρεωτικά σε λιμάνια, ενώ με αεροπλάνα σε
πόλεις με αεροδρόμια.



Χρήση αναμνηστικών σφραγίδων 

Οι αναμνηστικές σφραγίδες αναβαθμίζουν μια Κάρτα Μάξιμουμ, υπό
την προϋπόθεσή ότι το θέμα τους έχει άμεση σχέση με το σκοπό για
τον οποίο εκδίδεται το γραμματόσημο. Σε περίπτωση ταύτισης της
εικονογράφησης της σφραγίδας με εκείνες του γραμματοσήμου και της
κάρτας έχουμε τον τέλειο συνδυασμό, που αποκαλούμε «τριπλέτα».

Η σφράγιση με σχετική αναμνηστική σφραγίδα υπερισχύει κάθε άλλης
σφράγισης (με την προϋπόθεση ότι τηρείται αυστηρά η παράμετρος
του «τόπου»). Αυτή γίνεται δεκτή ανεξάρτητα ημερομηνίας σφράγισης,
με την προϋπόθεση ότι το γραμματόσημο έχει ταχυδρομική ισχύ
(Δηλαδή, σήμερα δεν μπορούν να σφραγιστούν γραμματόσημα σε
Δραχμές, ενώ είναι σε ταχυδρομική ισχύ ΌΛΑ τα γραμματόσημα, που
έχουν εκδοθεί από την 1.1.2002 σε ευρώ).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από μία σχετικών
αναμνηστικών σφραγίδων, δεκτή γίνεται η πρώτη (χρονολογικά
παλαιότερη) απ’ αυτές.







Ελληνικά γραµµατόσηµα µε κτίρια 
εκτός Ελλάδας. 
Οι ΚΜ φέρουν αναµνηστικές 
σφραγίδες από ελληνικά 
προσωρινά ταχ/κα γραφεία 
εγκαταστηµένα στον τόπο των 
συγκεκριµένων κτιρίων. 

H Όπερα του Σύνδεϋ.
Olymphilex 2000

Ο ναός του Ουρανού. Πεκίνο, 
Κίνα. 
Olymphilex 2008



v Η δηµιουργία, εκ των υστέρων, παλαιών ΚΜ είναι η µάστιγα 
της Μαξιµαφιλίας. 

v Ο εντοπισµός των πλαστών ΚΜ εξαρτάται κυρίως από τις 
γνώσεις, την έρευνα και την παρατηρητικότητα του συλλέκτη. 

v Πλαστές ΚΜ δεν είναι αποδεκτές σε ένα έκθεµα. Συνιστάται 
στους εκθέτες να έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας για εκθέµατα 
υπό αµφισβήτηση.

v Όλες οι προσπάθειες βελτίωσης µιας σφράγισης θεωρούνται 
ως παραποίηση (πλαστογραφία).









Β΄ Μέρος ( Πέμπτη 29.9.22):
Μαξιμαφιλικά εκθέματα: Πλάνο – Ανάπτυξη – Αξιολόγηση 

v Εισαγωγική σελίδα-Ύπαρξη πλάνου - Παρουσίαση
v Συνοπτική αναφορά στο θέμα της κάρτας 
v Περιγραφή γραμματοσήμου & σφραγίδας 
v Αναφορά εκδότη κάρτας και στοιχείων της
v Αξιολόγηση - Βαθμολογία



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

WWW.MAXIMAPHILIA.GR


