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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

uΤι είναι τα Ταχυδροµικά Μονόφυλλα;

uΑρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος 
Ταχυδροµικών Μονόφυλλων    

uΚριτήρια και Κριτική 
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Τι είναι τα Ταχυδροµικά Μονόφυλλα; 

• Τα ταχυδροµικά µονόφυλλα είναι ταχυδροµικά αντικείµενα που είτε 
φέρουν επίσηµα συγκεκριµένο τυπωµένο εκ των προτέρων 
γραµµατόσηµο ή σχήµα ή επιγραφή, που υποδεικνύει ότι µια ορισµένη 
αξία ταχυδροµικού τέλους έχει προπληρωθεί

• Τα φιλοτελικά αυτά αντικείµενα µπορεί να είναι αχρησιµοποίητα ή 
χρησιµοποιηµένα για ταχυδροµικούς σκοπούς κάθε κατηγορίας

33

33333333



Η Τάξη των Ταχυδροµικών Μονόφυλλων

• Η χωριστή Τάξη των Ταχυδροµικών Μονόφυλλων πρωτοεµφανίσθηκε 
σε Διεθνείς Φιλοτελικές Εκθέσεις το 1974

• Η συλλογή Ταχυδροµικών Μονόφυλλων σε σχέση µε τις άλλες τάξεις, 
είναι ο µοναδικός τρόπος µε τον οποίο γεφυρώνεται το κενό µεταξύ 
γραµµατοσήµων και ταχυδροµικής ιστορίας ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει µερικά ιδιαίτερα από µόνη της χαρακτηριστικά 



Τι αντικείµενα µπορεί να περιλαµβάνει 
ένα έκθεµα Ταχυδροµικών Μονόφυλλων;

u Ταχυδροµικά δελτάρια
u Βραχείες επιστολές 
u Έντυποι φάκελοι απλοί ή µε σύσταση
u Αερογράµµατα
u Ταινίες περιτυλίγµατος εντύπων
u Ταχυδροµικές επιταγές
u Έντυπα ταχυδροµικών δεµάτων
u Έντυπα τηλεγραφηµάτων
u Διεθνή έντυπα απαντήσεως

u Αποδείξεις κατάθεσης αλληλογραφίας, 
ταχυδροµικές εντολές και γενικά 
ταχυδροµικά έντυπα που φέρουν 
ενδείξεις τυπωµένων γραµµατοσήµων

u Σχέδια καλλιτεχνών για µονόφυλλα 
(εγκριθέντα ή απορριφθέντα)

u Δοκίµια γραµµατοσήµων των 
µονόφυλλων (εγκριθέντα ή 
απορριφθέντα)

u Δοκίµια εκτύπωσης µονόφυλλων
u Δείγµατα µονόφυλλων
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος TM

Ένα έκθεµα TM θα πρέπει να περιλαµβάνει µια λογική και συνεκτική 
παρουσίαση αχρησιµοποίητων ή/και χρησιµοποιηµένων αντικειµένων για 
την παρουσίαση µιας ή περισσότερων από τις κατηγορίες που αναφέρονται 
παρακάτω:

u Τα ΤΜ  µιας συγκεκριµένης χώρας ή ευρύτερης περιοχής
u Τα ΤΜ µιας συγκεκριµένης χρονολογικής περιόδου
u Τα είδη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ΤΜ
u Τα ΤΜ συγκεκριµένου τύπου µίας ταχυδροµικής ή συναφούς υπηρεσίας 
u Θέµατα που αφορούν συγκεκριµένη φυσική µορφή του χαρτιού ή της 

κάρτας 
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

u Σε ένα έκθεµα ΤΜ ο εκθέτης αφηγείται µια ιστορία. Κανονικά είναι η 
ιστορία για την ανάπτυξη των ίδιων των ΤΜ

u Μπορεί να ξεκινήσει µε τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκαν τα ΤΜ και να 
ακολουθήσουν τα πιθανά δοκίµια

u Στη συνέχεια µπορεί να περιγράψει τα διάφορα είδη τους, διαφορετικές 
εκτυπώσεις, χρώµατα, διατρήσεις, χαρτιά, λάθη κ.λπ. 
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

u Η χρήση των αντικειµένων, η ονοµαστική τους τιµή, οι διαδροµές, οι 
ακυρώσεις και άλλες πτυχές αποτελούν το δευτερεύον µέρος της 
ιστορίας και µπορεί να µην είναι κυρίαρχο µέρος του εκθέµατος

u Tα εκθέµατα µπορούν να προγραµµατιστούν χρονολογικά, γεωγραφικά 
(π.χ. ανά τοπικές/εθνικές περιοχές), κατά τον τρόπο µεταφοράς τους, ή 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο που ο εκθέτης µπορεί να θεωρήσει 
κατάλληλο να χρησιµοποιήσει 

u Το θέµα που επιλέγεται πρέπει να είναι κατάλληλο ως προς το εύρος 
τόσο για το αρχικό όσο και για το δυνητικό µέγεθος του εκθέµατος
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

Σε ένα έκθεµα ΤΜ θα πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί κατάλληλα επιλεγµένο
ασφράγιστο ή/και ταχυδροµηµένο υλικό από µία χώρα ή από οµάδα περιοχών ώστε 
να εµφανίζει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Τον τρόπο διαθεσιµότητας και χρήσης τους

2. Το φυσικό σχήµα του χαρτιού ή της κάρτας

3. Την ταχυδροµική ή σχετική υπηρεσία για την οποία προορίζονται

Το σχέδιο και/ή σύλληψη της ιδέας ενός εκθέµατος θα πρέπει να εµφανίζονται στην εισαγωγική σελίδα
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

1. Τρόπος  διαθεσιµότητας και χρήσης τους

Ο τρόπος  διαθεσιµότητας και χρήσης καθορίζεται ώς εξής:
Α. Ταχυδροµικές εκδόσεις
Β. Υπηρεσιακές εκδόσεις
Γ. Στρατιωτικές εκδόσεις
Δ. Κατά παραγγελία ιδιωτικές εκδόσεις ή τοπικών ταχυδροµείων (πρέπει να 
έχουν έντυπο γραµµατόσηµο ή ένδειξη προπληρωµής και επίσηµη αναγνώριση 
της κεντρικής ταχυδροµικής διοίκησης)

10



1 Α.  Ταχυδροµικές εκδόσεις 
Έγιναν από τις Ταχυδροµικές Διευθύνσεις για χρήση του κοινού

Ταχυδροµικά δελτάρια
Αυστρο-ουγγαρία 1869

Την 1η Οκτωβρίου 1869 κυκλοφόρησε 
από τα Αυστρο-ουγγρικά ταχυδροµεία η 

πρώτη ταχυδροµική κάρτα 
(Correspondenz Karte) στον κόσµο µε 

έντυπο γραµµατόσηµο και 
προπληρωµένη αξία
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1 Α.  Ταχυδροµικές εκδόσεις (συν.)

Βραχείες επιστολές

Ολλανδία 1896
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1 Β.  Υπηρεσιακές εκδόσεις
Έγιναν  από τις Ταχυδροµικές Διευθύνσεις µόνο για τη χρήση κυβερνητικών υπηρεσιών
Μπορούν να είναι και ταχυδροµικές εκδόσεις που έχουν προσαρµοστεί για υπηρεσιακή 

χρήση µε κάποια επισήµανση 

Έντυποι φάκελοι  
(µόνο για κυβερνητική 

χρήση – χρησιµοποιούταν 
για αποστολή 
διαβατηρίων)

ΗΠΑ 1992
13



1 Γ.  Στρατιωτικές εκδόσεις
Έγιναν για τη χρήση των Ενόπλων Δυνάµεων

Αερογράµµατα

(µόνο για χρήση από 
στρατιωτικούς)

Ν. Αφρική 1941
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1 Δ.  Ιδιωτικές εκδόσεις

Ταχυδροµικό δελτάριο 

(τοπικό ταχυδροµείο µε 
επίσηµη αναγνώριση της 
κεντρικής ταχυδροµικής 

διοίκησης)

Σαγκάη 1893
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

2. Το φυσικό σχήµα του χαρτιού ή της κάρτας

Ανάλογα µε το φυσικό σχήµα του χαρτιού ή της κάρτας µπορεί να 
υποδιαιρεθούν ώς εξής:
Α. Δελτάρια
Β. Φάκελοι απλοί ή συστηµένοι 
Γ. Αερογράµµατα
Δ. Βραχείες επιστολές
Ε. Περιτυλίγµατα εντύπων 
ΣΤ. Έντυπα διαφόρων ειδών 
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2 Α.  Ταχυδροµικά δελτάρια 

Ισπανία 1979
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2 Β.  Φάκελοι απλοί 

Σουδάν 1898
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2 Β.  Φάκελοι συστηµένοι

Μεγάλη Βρετανία 1947
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2 Γ.  Αερογράµµατα

Ισραήλ 1964
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2 Γ.  Αερογράµµατα (συν.) 

(χωρίς έντυπο 
γραµµατόσηµο, αλλά 
µε τυπωµένη αξία)

Γερµανία, Βερολίνο  
1949
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2 Δ.  Βραχείες επιστολές 

Αργεντινή 1890
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2 Ε.  Ταινίες περιτυλίγµατος εντύπων 

Ελιγολάνδη 1878
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2 ΣΤ.  Έντυπα διαφόρων ειδών  

Διεθνή ένσηµα 
απαντήσεως

Ελλάδα 1971
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Αρχές σύνθεσης ενός εκθέµατος ΤΜ (συν.)

3. Την ταχυδροµική ή σχετική υπηρεσία για την οποία 
προορίζονται

Έχουµε ποικιλία ΤΜ που δηµιουργήθηκαν για  ταχυδροµικές ή συναφείς 
υπηρεσιακές χρήσεις. Μερικά παραδείγµατα:
Α. Ταχυδροµικές επιταγές
Β. Έντυπα ταχυδροµικών δεµάτων
Γ. Έντυπα τηλεγραφηµάτων
Δ. Αποδείξεις κατάθεσης αλληλογραφίας
Ε. Ταχυδροµικές εντολές και γενικά ταχυδροµικά έντυπα που φέρουν 
ενδείξεις τυπωµένων γραµµατοσήµων ή προπληρωµένου ταχυδροµικού 
τέλους 25



3Α.  Ταχυδροµικές επιταγές

Ουγγαρία 1873
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3Β.  Ταχυδροµικά δέµατα

Αυστρία 1912
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3Γ.  Έντυπα τηλεγραφηµάτων

Μεγάλη Βρετανία 1938
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3Δ.  Απόδειξη κατάθεσης συστηµένης 
αλληλογραφίας

Ελβετία 1914
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3E-a.  Έντυπα πληρωµών

έντυπο ενοικίασης 
ταχυδροµικής θυρίδας

Αργεντινή 1936 
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3Ε-b. Κάρτα αποταµίευσης

Αυστρία 1908
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Ένα έκθεµα ΤΜ µπορεί να περιλαµβάνει 
αποκόµµατα των γραµµατοσήµων από 

Ταχυδροµικά Μονόφυλλα;

Το υλικό εκθεµάτων ταχυδροµικών µονόφυλλων 
αποτελείται από ολόκληρα ακέραια αντικείµενα
Αν είναι πολύ σπάνιο και δεν µπορεί να βρεθεί 

ακέραιο αντικείµενο, τότε µόνο µπορεί να εκτεθεί το 
τµήµα του µονόφυλλου που έχει το γραµµατόσηµό 

του

Κάτι αντίστοιχο γίνεται και για µία σπάνια σφραγίδα 
που δεν µπορεί να βρεθεί επί φακέλου σε ένα έκθεµα 

ταχ. ιστορίας 32



Ένα έκθεµα ΤΜ µπορεί να περιλαµβάνει 
αποκόµµατα των γραµµατοσήµων  

από Ταχυδροµικά Μονόφυλλα; (συν.) 

Ορισµένα κράτη επικολλούσαν 
τµήµατα από µονόφυλλα που 

έφεραν το έντυπο γραµµατόσηµο 
τους, επάνω σε δελτάρια που δεν 
έφεραν κανένα γραµµατόσηµο και 

ταχυδροµούνταν κανονικά

Αυτά τα αντικείµενα είναι δεκτά 
σε ένα έκθεµα µονόφυλλων

Νορβηγία 1923
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Ένα έκθεµα ΤΜ µπορεί να περιλαµβάνει 
ταχυδροµικά δελτάρια χωρίς έντυπο 
αλλά µε επικολληµένο γραµµατόσηµο;

Ορισµένα κράτη είχαν εκδώσει  
ταχυδροµικά αντικείµενα τα 

οποία  πωλούνταν στο κοινό µε 
επικολληµένα γραµµατόσηµα, 
πριν από την έκδοση από αυτά 

µονόφυλλων µε τυπωµένο 
γραµµατόσηµο

Αυτά τα αντικείµενα είναι 
δεκτά σε ένα έκθεµα 

µονόφυλλων
Ανατολική Ρωµυλία 1884
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Τι ισχύει µε τα δοκίµια και τα δείγµατα 
των Ταχυδροµικών µονόφυλλων;   

Επιτρέπεται σε ένα έκθεµα Ταχυδροµικών Μονόφυλλων να υπάρχουν: 

i. Σχέδια καλλιτεχνών για µονόφυλλα (εγκριθέντα ή αποριφθέντα)

ii. Δοκίµια γραµµατοσήµων των µονόφυλλων (εγκριθέντα ή αποριφθέντα)

iii. Δοκίµια εκτύπωσης µονόφυλλων

iv. Δείγµατα µονόφυλλων
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i) Σχέδιο καλλιτέχνη

ΗΠΑ 1879
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ii) Δοκίµιο γραµµατόσηµου ΤΜ

Δοκίµιο του Charles Whiting
µε QV για µονόφυλλα 

Μεγάλη Βρετανία 1848
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ii) Δοκίµιο γραµµατόσηµου ΤΜ

Δοκίµιο 
γραµµατοσήµου 
έντυπου φακέλου 

ΗΠΑ 1907
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iii) Δοκίµιο εκτύπωσης ΤΜ

Γερµανία 1936

39



iv) Δείγµα ΤΜ

Βερµούδες 1912
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Το εισαγωγικό φύλλο (πρώτη σελίδα)

Όλα τα εκθέµατα ΤΜ πρέπει να περιλαµβάνουν εισαγωγικό φύλλο το 
οποίο πρέπει να αποτελείται από:

u Τίτλος του εκθέµατος
u Σύντοµες, ακριβείς και σχετικές γενικές πληροφορίες για το θέµα
u Περιγραφή του σκοπού της εκθέµατος
u Περιγραφή του αντικειµένου του εκθέµατος (τι περιλαµβάνεται στο 

έκθεµα και τι παραλείπεται)
u Ένα σχέδιο της δοµής του εκθέµατος – κεφάλαια ή ενότητες κ.λπ. – αντί 

«καρέ-καρέ» ή περιγραφή "σελίδα προς σελίδα"
u Λίστα προσωπικής έρευνας από τον εκθέτη εντός του θέµατος (µε 

αναφορές σε άρθρα ή βιβλιογραφία)
u Μια λίστα µε τις σηµαντικότερες βιβλιογραφικές αναφορές41



Το εισαγωγικό φύλλο (συν.)
"Bicolored" Postal Stationery of Denmark 1871-1905

( Lars Engelbrecht, Denmark - 128 σελίδες)
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Το εισαγωγικό φύλλο (συν.)
Hawaiian Postal Cards and Envelopes                                                               

(Eric A. Glohr USA - 80 σελίδες)
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Σύνοψη του εκθέµατος

u Τα τελευταία χρόνια οι οργανωτικές επιτροπές εκθέσεων (κυρίως επιπέδου 
FIP) ζητούν από τους εκθέτες µαζί µε την 1η σελίδα να στείλουν και µια σύνοψη 
του εκθέµατός τους.  Αυτή προορίζεται για τους κριτές και βοηθάει το έργο 
τους

u Μπορεί να είναι µέχρι 2 σελίδες µεγέθους Α4

u Η υποβολή της δεν είναι υποχρεωτική
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Σύνοψη του εκθέµατος (συν.)
Hawaiian Postal Cards and Envelopes
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Πότε πρέπει να εκθέσετε; 

α) Μόλις τα έχετε  όλα
β) Όταν το έκθεµα σας είναι πιθανό να λάβει Χρυσό ή Μεγάλο χρυσό 
µετάλλιο
γ) Όταν φτάσετε στο ελάχιστο επίπεδο που χρειάζεται να εκτεθεί διεθνώς 
και σταδιακά να το οικοδοµήσετε από έκθεση σε έκθεση

Η απόφαση είναι δική σας

Η προσωπική µου γνώµη είναι η τρίτη περίπτωση
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Από τη συλλογή στο έκθεµα

u Μπορούµε να κάνουµε µια συλλογή µονόφυλλων µίας συγκεκριµένης 
περιοχής/χώρας/τύπου/χρήσης ή ότι άλλο µας αρέσει, να βάλουµε µέσα 
ότι «σχετικό» κατά τη γνώµη µας αντικείµενο θέλουµε, ακόµη και µη 
κανονικά ταχυδροµηµένα µονόφυλλα (φιλοτελικά), να τα τοποθετήσουµε 
σε ότι εκθεσιακά φύλλα θέλουµε, µπορούµε ακόµη και να τη στείλουµε 
σε κάποια έκθεση, αλλά αν δεν ακολουθήσουµε κάποιους κανόνες δεν θα 
έχουµε καµία τύχη. Πιθανότατα θα πάρουµε πολύ µικρή βράβευση αν όχι 
ένα απλό δίπλωµα συµµετοχής

u Άλλο είναι συλλογή και άλλο είναι έκθεµα
u Μπορούµε να συλλέγουµε ότι θέλουµε, αλλά όταν το εκθέτουµε και 

θέλουµε να πάρουµε µια αξιοπρεπή βαθµολογία, θα πρέπει να 
προσαρµόζουµε τη συλλογή µας, είτε το θέλουµε είτε όχι, ακολουθώντας 
κάποιους συγκεκριµένους κανόνες

u Αυτά θα δούµε στη συνέχεια… 47



Κριτήρια και Κριτική 

u Τα εκθέµατα  Ταχυδροµικών Μονόφυλλων κρίνονται από εγκεκριµένους 
στην αντίστοιχη τάξη ειδικούς, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της 
Παγκόσµιας Φιλοτελικής Οµοσπονδίας (FIP)

u Για τα εκθέµατα των Ταχυδροµικών Μονόφυλλων τίθενται όροι ώστε η 
Κριτική Επιτροπή να οδηγείται σε µία ισόρροπη εκτίµηση
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Κριτήρια και Κριτική (συν.)

Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς των Εκθέσεων FIP κατά την κρίση ενός 
εκθέµατος ΤΜ, η κριτική επιτροπή χρησιµοποιήσει τα παρακάτω γενικά 
κριτήρια τα οποία είναι τα ίδια µε των υπολοίπων κλάσεων:  
1. Επεξεργασία (20) και Σπουδαιότητα (10) του εκθέµατος 30 β.
2.    Γνώση και Έρευνα                                                        35 β.
3.    Κατάσταση (10) και Σπανιότητα (20)                                 30 β.
4.    Παρουσίαση                                                                    5 β.

Σύνολο                                                                          100 β.

Οι εκθέτες θα πρέπει να προσέχουν ώστε συνδυάζοντας τα ανωτέρω να 
µεγιστοποιούν την βράβευση που µπορεί να λάβει ένα έκθεµα

Παρακάτω δίνονται ορισµένες ενδείξεις για τα βασικά στοιχεία που 
διέπουν κάθε µεµονωµένο κριτήριο
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1α. Επεξεργασία του εκθέµατος  (20 β.)

u Η επεξεργασία του εκθέµατος αντικατοπτρίζει τον βαθµό στον οποίο 
ο εκθέτης είναι σε θέση να δηµιουργήσει ένα ισορροπηµένο έκθεµα 
χαρακτηριστικό του επιλεγµένου θέµατος. 

u Μια λογική εξέλιξη που είναι εύκολο να ακολουθηθεί και µια σαφής 
συνοπτική γραφή θα βοηθήσει τους κριτές να εκτιµήσουν το έκθεµα. 

u Κατά την αξιολόγηση του  εκθέµατος, οι κριτές θα ελέγξουν ότι αυτά 
που γράφονται στην εισαγωγική σελίδα αντιπροσωπεύονται 
επαρκώς στο έκθεµα.

Ο κάθε εκθέτης ορίζει τις παραµέτρους του εκθέµατός του
Ο κριτής όχι
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1α. Επεξεργασία του εκθέµατος (συν.)

Το έκθεµα αξιολογείται ως προς το εάν:

u Η πληρότητα του υλικού που παρουσιάζεται είναι ανάλογη µε το εύρος του 
εκθέµατος

u Το θέµα έχει επιλεγεί για να είναι δυνατή η προβολή ενός σωστά 
ισορροπηµένου εκθέµατος στον διαθέσιµο χώρο

u Πρωταρχικός στόχος είναι τα ίδια τα ΤΜ και δευτερευόντως η χρήση τους
u Το περιεχόµενο αντικατοπτρίζει τον τίτλο, τον σκοπό, το εύρος και το σχέδιο
u Υπάρχει µια λογική ροή στο έκθεµα
u Οι τίτλοι κάθε σελίδας υποστηρίζουν την κατανόηση της επεξεργασίας
u Υπάρχει καλή ισορροπία µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων του εκθέµατος
u Δεν υπάρχει διπλό/πολλαπλό οµοιόµορφο υλικό 
u ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει φυσικό σηµείο έναρξης και λήξης του εκθέµατος51



1α. Επεξεργασία του εκθέµατος (συν.)

Η εισαγωγική σελίδα του εκθέµατος αξιολογείται ως προς το εάν:

u Παρουσιάζει το σκοπό της εκθέµατος
u Καθορίζει το εύρος του εκθέµατος
u Εξηγεί τη δοµή του εκθέµατος
u Έχει σχέδιο της έκθεσης
u Αναφέρει τη σηµαντικότερη βιβλιογραφία/αναφορές
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1α. Επεξεργασία του εκθέµατος (συν.)

Η επιλογή του υλικού:

u Η επιλογή του υλικού για µια έκθεση ΤΜ περιλαµβάνει έναν συµβιβασµό 
µεταξύ των πολλών σελίδων του υλικού που µπορεί να επιθυµεί να 
δείξει ο εκθέτης και του αριθµού των σελίδων που θα χωρέσουν στα 
πλαίσια που του παραχωρούνται από την έκθεση. Αυτή η επιλογή είναι 
ένας σηµαντικός παράγοντας όχι µόνο για την αξιολόγηση της 
επεξεργασίας, αλλά και της γνώσης. Έτσι ο εκθέτης µπορεί και πρέπει 
να παραλείψει υλικό που είναι µικρότερης σηµασίας

u Γενικά, τα κοινά αντικείµενα µιας έκδοσης µπορούν να εκπροσωπούνται 
από ένα αντιπροσωπευτικό µονόφυλλο, ενώ τα δύσκολα αντικείµενα θα 
πρέπει να έχουν µεγαλύτερη αντιπροσώπευση. Οι κριτές θα εκτιµήσουν 
αυτή την επεξεργασία που δείχνει τις γνώσεις του εκθέτη για την 
επιλογή του υλικού
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1β. Σπουδαιότητα του εκθέµατος (10 β.)

Η σπουδαιότητα ενός εκθέµατος καθορίζεται τόσο από τη σηµασία του 
συγκεκριµένου εκθέµατος σε σχέση µε το επιλεγµένο θέµα αλλά και τη 
γενικότερη σηµασία αυτού του θέµατος στο ευρύτερο πεδίο των ΤΜ

Κατά την αξιολόγηση της σπουδαιότητας του εκθέµατος λαµβάνονται υπόψη:

u Πόσο δύσκολη είναι η επιλεγµένη περιοχή;
u Ποια είναι η σηµασία της επιλεγµένης περιοχής σε σχέση µε τον παγκόσµιο 

φιλοτελισµό;
u Ποια είναι η σηµασία της επιλεγµένης περιοχής σε σχέση µε τον εθνικό 

φιλοτελισµό της χώρας;
u Ποια είναι η σηµασία του υλικού που παρουσιάζεται στην έκθεση σε σχέση 

µε την επιλεγµένη περιοχή;
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1β. Σπουδαιότητα του εκθέµατος (συν.)

Μεγαλώνει η σπουδαιότητα του εκθέµατος αν περιέχει:

u αντικείµενα µε διαφορετικές ταχυδροµικές χρήσεις
u κανονικά ταχυδροµηµένα επιστρεφόµενα µονόφυλλα
u αλληλογραφία από µικρές πόλεις
u αλληλογραφία προς µακρινούς / δύσκολους προορισµούς
u αλληλογραφία από εµπορική χρήση
u αντικείµενα µε επιπλέον πρόσθετα γραµµατόσηµα
u αντικείµενα που µετά από αναζήτηση επιστράφηκαν στον αποστολέα
u ποικιλία µέσων µεταφοράς αλληλογραφίας
u αντικείµενα µε χειρόγραφη ή έντυπη βοηθητική σήµανση
u κλπ
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1. Επεξεργασία & Σπουδαιότητα 
του εκθέµατος (συν.)

Ταχυδροµικό δελτάριο 
µε έντυπο 

γραµµατόσηµο ½ penny
το οποίο φέρει 

διάτρηση Λονδίνου

Μεγάλη Βρετανία
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1. Επεξεργασία & Σπουδαιότητα 
του εκθέµατος (συν.)

Έντυπος φάκελος που 
απολυµάνθηκε κατά 

τη διάρκεια της 
επιδηµίας χολέρας 

1886-1887

Χιλή 1887
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1. Επεξεργασία & 
Σπουδαιότητα 

του εκθέµατος (συν.)

Φάκελος µε έντυπο 
γραµµατόσηµο 20 λεπτών 

και πρόσθετα γραµµατόσηµα 
130 λεπτά.

(συστηµένο τετάρτου βάρους 
προς το εξωτερικό)

Ελλάδα 1895
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1. Επεξεργασία & Σπουδαιότητα 
του εκθέµατος (συν.)

Ταχυδροµικό δελτάριο 
αναζητά τον παραλήπτη 
και τελικά επιστρέφεται 

στον αποστολέα 

Ελλάδα – Ινδία – Ελλάδα 
1892

59



1. Επεξεργασία & Σπουδαιότητα 
του εκθέµατος (συν.)

«Επιστρεφόµενο» τµήµα 
ταχυδροµικού δελταρίου 
από READING της Μεγάλης 
Βρετανίας προς Αθήνα, 
κανονικά ταχυδροµηµένο

Ελλάδα 1888
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2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (35 β.)

i)  Η φιλοτελική γνώση αποδεικνύεται από τα αντικείµενα που 
επιλέχθηκαν για προβολή και τα σχετικά για αυτά σχόλια 

ii) Η προσωπική µελέτη αποδεικνύεται από τη σωστή ανάλυση 
των στοιχείων που επιλέχθηκαν για προβολή

iii) Προσωπική έρευνα είναι η παρουσίαση νέων γεγονότων 
που σχετίζονται µε το επιλεγµένο θέµα
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2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (συν.)

i)  Φιλοτελική γνώση

u Η επιλογή των αντικειµένων αντικατοπτρίζει τη γνώση της επιλεγµένης 
περιοχής

u Το έκθεµα θα πρέπει να δείχνει την πλήρη και ακριβή εκτίµηση του 
επιλεγµένου θέµατος

u Να έχει χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία στην περιοχή

u Τα αντικείµενα να περιγράφονται καλά
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2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (συν.)

ii)  Προσωπική µελέτη

u Τύποι TM, τόπος εκτύπωσης, ηµεροµηνία έκδοσης, παλαιότερη 
καταγεγραµµένη χρήση, τυχόν τυπωµένοι αριθµοί (όπου είναι γνωστοί)

u Υδατογράφηµα, χαρτί, διατρήσεις κ.λ.π. 
u Ποικιλίες εκτύπωσης
u Ονοµαστική αξία και χρήση
u Πόσο σπάνια προστέθηκαν γραµµατόσηµα σε ένα ΤΜ
u Σπάνιοι προορισµοί και ασυνήθιστες διαδροµές
u Τυχόν ακυρώσεις, ή/και πρόσθετες σηµάνσεις, ή/και επισηµάνσεις που 

επηρεάζουν την ονοµαστική του αξία ή και αυτές που δεν την επηρεάζουν
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2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (συν.)

iii)  Προσωπική έρευνα

u Η έρευνα και οι νέες ανακαλύψεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον εκθέτη θα 
πρέπει να καλύπτονται πλήρως ανάλογα µε τη σηµασία τους. Όπου 
ενδείκνυται, θα πρέπει να δίνονται παραποµπές σε δηµοσιεύµατα του εκθέτη ή 
σε άλλες προηγουµένως δηµοσιευµένες πληροφορίες. Όπου ο εκθέτης έχει 
επεκτείνει αυτές τις πληροφορίες, µια αναφορά µπορεί να τοποθετηθεί είτε 
στην εισαγωγική σελίδα ή στη σελίδα του εκθέµατος στην οποία αναφέρεται η 
συγκεκριµένη έρευνα

u Δεν είναι ρεαλιστικό να απαιτείται από έναν συλλέκτη να αναπτύξει νέα 
ευρήµατα σε µια περιοχή πολύ και σε βάθος  µελετηµένη και ερευνηµένη. Για 
το λόγο αυτό, τέτοια εκθέµατα δεν θα τιµωρούνται για έλλειψη προσωπικής 
έρευνας, αλλά θα εκτιµηθούν επιπλέον αν, παρά την προηγούµενη έρευνα που 
έχει γίνει, ο εκθέτης έχει καταφέρει να καταλήξει µε νέα ευρήµατα

64



2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (συν.)

iii)  Προσωπική έρευνα (συν.)

u Η σωστή αξιολόγηση της φιλοτελικής και συναφούς γνώσης, η προσωπική µελέτη και η 
έρευνα θα βασίζονται σε σχετική περιγραφή κάθε φιλοτελικού αντικειµένου που 
φαίνεται

u Ένα καλά µελετηµένο σχέδιο µπορεί να αποφύγει τις κατά τα άλλα µεγάλες και µακριές 
περιγραφές αργότερα στο έκθεµα

u Εάν χρησιµοποιείτε δηλώσεις σπανιότητας ("Ένα από τα Χ που έχει καταγραφεί") είναι 
σηµαντικό να αναφέρετε την πηγή αυτής της καταγραφής. Μην χρησιµοποιήστε 
εκφράσεις όπως "Μοναδικό" ή "Πολύ σπάνιο"

u Μόνο η γνώση, η µελέτη και η έρευνα που τεκµηριώνονται από τα αντικείµενα του 
εκθέµατος µπορούν να κριθούν. Επί πλέον οι εκθέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 
ότι οι πληροφορίες που δίνονται δεν πρέπει να υπερκαλύπτουν το φιλοτελικό υλικό 
που παρουσιάζεται
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2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική µελέτη 
και έρευνα (συν.)

Παράδειγµα: 
u Έχουµε έναν φάκελο µε οβάλ έντυπο 

γραµµατόσηµο και το ίδιο 
γραµµατόσηµο υπάρχει και στο πίσω 
µέρος στο κλείσιµο του φακέλου. Πως 
προέκυψε το πίσω γραµµατόσηµο; 

u Είναι απόκοµµα από έντυπο φάκελο 
που επικολλήθηκε στο κλείσιµο του 
φακέλου;  ή ήταν τυπωµένο στον 
φάκελο πριν το κλείσιµό του; 

u Προσεκτική παρατήρηση δείχνει το 
δεύτερο

u Ποιες είναι οι ποσότητες που 
παρήχθησαν από τον συγκεκριµένο 
φάκελο και πόσες πουλήθηκαν; 

ΗΠΑ 1907/15
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3α. Κατάσταση (10 β.)

Τα Ταχυδροµικά Μονόφυλλα πρέπει να είναι στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση

u Η κατάσταση των αντικειµένων αξιολογείται σαν να ήταν γραµµατόσηµα: 
χωρίς σκίσιµο, χωρίς γωνίες που λείπουν, χωρίς τσακίσµατα, χωρίς 
λεκέδες, χωρίς λεπτύνσεις και τα λοιπά

u Οι εκθέτες ενθαρρύνονται να δείξουν µοναδικό ή πολύ σπάνιο υλικό που 
δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά προειδοποιούνται ότι αυτό µπορεί 
να µειώσει την αντιληπτή συνολική κατάσταση του εκθέµατος

u Η κατάσταση του κοινού υλικού πρέπει να είναι άψογη
u Είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι η πραγµατική κατάσταση που µπορείτε να 

αποκτήσετε κάποιο ΤΜ θα ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα και την περίοδο
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3α. Κατάσταση (συν.)

u Μόνο εάν ένα ΤΜ είναι εξαιρετικά σπάνιο ή είναι άγνωστο ως άρτιο, τότε 
µόνο µπορεί να εκτεθεί απόκοµµα/τµήµα του

u Τα ΤΜ  που είχαν εµπορική χρήση πρέπει να προτιµώνται από αυτά που 
είναι φιλοτελικά κατασκευάσµατα

u Τα τυχόν πρόσθετα γραµµατόσηµα που έχουν τα µονόφυλλα θα πρέπει 
επίσης να είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και οι σφραγίδες 
ταχυδροµείου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και πλήρεις

u Εάν ένα αντικείµενο έχει αποκατασταθεί, επιδιορθωθεί ή τροποποιηθεί, 
πρέπει να περιγράφεται ως τέτοιο 
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3β. Σπανιότητα (20 β.)

Η σπανιότητα σχετίζεται άµεσα µε τα φιλοτελικά αντικείµενα 
που εµφανίζονται στο έκθεµα και µε τη σχετική σπανιότητα 

αυτού του υλικού (ωστόσο, όχι τη τιµή τους)

Οι κριτές σε ένα έκθεµα θα αναζητήσουν κυρίως:

u Σπάνιους τύπους ΤΜ εντός της περιοχής του εκθέµατος
u Δοκίµια που εγκρίθηκαν ή  απορρίφθηκαν καθώς και δείγµατα
u Εκδοθέντα αλλά µη τεθέντα σε χρήση ΤΜ 
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3β. Σπανιότητα (συν.)

u ΤΜ που χρησιµοποιήθηκαν στην προβλεπόµενη αξία τους αλλά και µε 
επιπλέον ταχ. τέλη  (εξπρές, συστηµένα  κ.λπ.)

u Σπάνια γραµµατόσηµα που χρησιµοποιήθηκαν ως συµπληρωµατικά τέλη 
σε ΤΜ

u Σπάνιες σφραγίδες ταχυδροµείου, σηµάνσεις, τιµές
u Σπάνιες διαδροµές και προορισµούς
u Τη δυσκολία απόκτησης σχετικού και ενδιαφέροντος υλικού ΤΜ για την 

έκθεση
u Πόσο εύκολο θα είναι να αντιγραφεί το έκθεµα, δηλαδή κατά πόσο 

υπάρχει διαθέσιµο υλικό στην αγορά για να φτιαχτεί αυτή τη στιγµή 
ένα όµοιο έκθεµα
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3. Κατάσταση και Σπανιότητα (συν.)

Διαπιστώστε τη σπανιότητα 
ενός αντικειµένου µέσω των 
καταγεγραµµένων αντιτύπων 

του. 

Αυτό δείχνει και προσωπική 
έρευνα 

Χιλή 1917

Δελτίο δέµατος 

1peso / 50 centavos

Το µοναδικό γνωστό 
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3. Κατάσταση και Σπανιότητα (συν.)

Είναι πολύ δύσκολο να 
αποκτηθούν κανονικά 
ταχυδροµηµένα διπλά 
ταχυδροµικά δελτάρια

Χιλή 1883

3c+3c
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3. Κατάσταση και Σπανιότητα (συν.)

Συνήθως είναι 
δύσκολο να 

αποκτηθούν κανονικά 
ταχυδροµηµένα 

αερογράµµατα µετά 
το 1980

Χιλή 1988
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4. Παρουσίαση (5 β.)

Στόχος µας είναι η προσέλκυση του θεατή/κριτή 

Το έκθεµα αξιολογείται ως εξής:

u Η µέθοδος παρουσίασης θα πρέπει να αναδεικνύει το υλικό κατά τον 
καλύτερο και ισόρροπο τρόπο

u Καλή χρήση της σελίδας - µε όχι πολύ άδειο / ανεκµετάλλευτο χώρο, 
εκτός αν θέλουµε να παρουσιάσουµε κάποιο πάρα πολύ σπάνιο ή 
µοναδικό αντικείµενο  

u Προσεκτική τοποθέτηση των αντικειµένων
u Τα πραγµατικά µεγάλα αντικείµενα είναι µια πρόκληση όσον αφορά τον 

τρόπο παρουσίασης τους
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4. Παρουσίαση (συν.) 

u Η επικάλυψη αντικειµένων γίνεται αποδεκτή, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται 
η απόκρυψη σηµαντικών χαρακτηριστικών

u Οι φωτοτυπίες του πίσω µέρους των αντικειµένων να µην κυριαρχούν 
πολύ 

u Τυχόν φωτοτυπίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% µικρότερες σε 
µέγεθος από το πρωτότυπο

u Πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουµε τις διατάξεις µιας σελίδας. Το 
στυλ παρουσίασης «σιδηροδροµικής γραµµής» των µονόφυλλων για 80 
ή 128 σελίδες είναι το ποιο συνηθισµένο και κλασικό αλλά πρέπει να 
ξέρουµε ότι καταντάει βαρετό. Καλό είναι κάποιες σελίδες του 
εκθέµατος να αλλάζουν µορφή για να σπάει η µονοτονία
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4. Παρουσίαση (συν.) 

u Τα κείµενα πρέπει να είναι ακριβή και σχετικά µε το υλικό που εκτίθεται 
και το θέµα που επιλέχθηκε

u Επαρκής εγγραφή - αλλά όχι πολύ κείµενο

u Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση µαύρων ή έγχρωµων σελίδων

u Πρέπει να αποφεύγονται τα εντόνου χρώµατος µελάνια κατά την 
εκτύπωση

u Δεν ισχύει κανένα πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα ως προς το εάν το 
κείµενο είναι χειρόγραφο, δακτυλογραφηµένο ή έντυπο
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4. Παρουσίαση (συν.) 

Δοκίµιο Περιτυλίγµατος 
εντύπων 

Δανία 1872

Πολύ κενή σελίδα, αλλά
το αντικείµενο είναι το 

Μοναδικό γνωστό 
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4. Παρουσίαση (συν.) 

Παρουσίαση µεγάλων 
αντικειµένων σε διπλή 

σελίδα

Μεγάλη Βρετανία 

1887 
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4. Παρουσίαση (συν.) 

Επικάλυψη 
αντικειµένων 

Γερµανία 1945 

(Postage Prepaid) 
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4. Παρουσίαση (συν.)
Χιλή 1915 10c/2c

Έντυπος φάκελος κατάλληλος 
για έκθεµα, αλλά …

... προτιµήστε  να εκθέσετε 
κάποιον µε  λίγο χρώµα/ποικιλία
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Βραβεία σε εκθέσεις FIP
Στις εκθέσεις FIP απονέµονται µετάλλια ως εξής:

u Μεγάλο χρυσό 95-100 β.
u Χρυσό 90-94 β.
u Μεγάλο Επίχρυσο 85-89 β.
u Επίχρυσο 80-84 β.
u Μεγάλο Αργυρό 75-79 β.
u Αργυρό 70-74 β.
u Επάργυρο 65-69 β.
u Χάλκινο 60-64 β.
u Πιστοποιητικό συµµετοχής δίνεται σε εκθέµατα µε λιγότερους από 60 βαθµούς

u Στα εκθέµατα ΤΜ µπορούν να απονεµηθούν ειδικά βραβεία ή/και οι ευχαριστίες της 
κριτικής επιτροπής, για εκθέµατα που επιδεικνύουν εξαιρετική έρευνα ή πρωτοτυπία
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Τελικά ….. 

u Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι όσο καλοί και αν είναι οι κριτές 
στην εφαρµογή προσεκτικά µελετηµένων κριτηρίων, δεν έχουµε 
εδώ µία ακριβόλογη επιστήµη και το τελικό αποτέλεσµα δεν 
µπορεί παρά να είναι µία αποδεκτή συµφωνία γνώµης την 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο των συγκεκριµένων ατόµων

u Ο κρίσιµος παράγοντας είναι πως τα τέσσερα προηγούµενα 
κριτήρια ερµηνεύονται σε σχέση µε το συγκεκριµένο υλικό
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και να µην ξεχνάµε ότι…

Εκθέτες και Κριτές είναι οι δύο 
πλευρές του ίδιου νοµίσµατος…

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις ; 
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