


Ένα μαξιμαφιλικό έκθεμα θα πρέπει να διαθέτει εισαγωγική σελίδα, 

η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

• Τον τίτλο του εκθέματος (ενδείκνυται να είναι πρωτότυπος και ελκυστικός)

• Σύντομες, ακριβείς και σχετικές με το θέμα γενικές πληροφορίες 

• Περιγραφή του σκοπού και του αντικειμένου του εκθέματος

• Σχέδιο (πλάνο) της δομής του εκθέματος. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα

μαξιμαφιλικό έκθεμα πρέπει να έχει θεματική δομή. Οπωσδήποτε ένα

απλός πίνακας καταγραφής περιεχομένων δεν είναι ένα ικανοποιητικό

σχέδιο.

• Ενδείξεις για την  προσωπικής έρευνας του εκθέτη σχετικά με το θέμα (με 

αναφορές σε άρθρα ή βιβλιογραφία)

• Ορολογία  













Ως γενική αρχή, από τα σχήματα των καρτών, που διατίθενται στην

αγορά γίνονται δεκτά μόνο τα τετράγωνα ή ορθογώνια παραλληλόγραμμα, με

την προϋπόθεση ότι το μέγεθός τους επιτρέπει την έκθεση δύο ΚΜ ανά σελίδα

Α4. Οι καρτ ποστάλ δεν επιτρέπεται να μειωθούν σε μέγεθος (περικοπή).

Στρογγυλές ή ακανόνιστες ΚΜ δεν γίνονται δεκτές.

Ο εκθέτης ωστόσο, έχει δυνατότητα να διαμορφώσει δικές του

σελίδες παρουσίασης σε Α3 ή άλλα σχήματα. Το ζητούμενο πάντοτε είναι η πιο

ταιριαστή στο υλικό του εμφάνιση και οι πληροφορίες που αναφέρει για τις

ΚΜ, που παρουσιάζει και γενικότερα για το θέμα του.

,



Τα εκθέματα (Κάρτες Μάξιμουμ) πρέπει να συνοδεύονται από:

❖ Σύντομη περιγραφή του θέματος του γραμματοσήμου και κατ’ επέκταση της 
κάρτας 

❖ Αναφορά του εκδότη και του δημιουργού (φωτογράφου, καλλιτέχνη) της κάρτας, 
εφόσον βέβαια αναφέρονται πάνω στην κάρτα

❖ Αναφορά των στοιχείων της κάρτας (τίτλος, αριθμοί, σύμβολα)

Παράλληλα πρέπει να αναφέρονται και τα φιλοτελικά στοιχεία:

➢ Τίτλος σειράς και ημερομηνία έκδοσης (ΠΗΚ)
➢ Ημερομηνία και τόπος σφράγισης
➢ Περιγραφή σφραγίδας (ΠΗΚ, κοινή, αναμνηστική, εικονογραφημένη, τριπλέτα).

Ο τρόπος παρουσίασης των πιο πάνω στοιχείων επαφίεται στην καλλιτεχνική 
αντίληψη κάθε εκθέτη. Οπωσδήποτε οι αναφορές πρέπει να είναι σύντομες και να 
προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στους κριτές.  























Η σφραγίδα, που φέρει μια ΚΜ είναι ένα από τα
συστατικά της στοιχεία. Γι’ αυτό και πρέπει ν’ ακολουθεί
ορισμένους συγκεκριμένους κανόνες, όσον αφορά τον
τόπο και τον χρόνο.

Ως γενική αρχή, τονίζεται ότι η εικονογράφηση της
σφραγίδας ο τόπος σφράγισης μιας ΚΜ πρέπει να έχει
άμεση συνάφεια με το θέμα του γραμματοσήμου ή του
σκοπού έκδοσης (πχ. εκδήλωση, φιλανθρωπική
δραστηριότητα, εορτασμός ημέρας κλπ).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις τοπίων, μνημείων, τεχνικών
έργων κλπ. η σφράγιση γίνεται υποχρεωτικά στο
πλησιέστερο προς αυτά ταχυδρομικό γραφείο.



Για τις προσωπικότητες η σφράγιση γίνεται στον τόπο
γέννησης ή θανάτου ή στον τόπου, που ανέπτυξαν μέρος
έστω της δραστηριότητά τους.

Για πλοία ή αεροπλάνα σε πόλεις με λιμάνια ή
αεροδρόμια.

Η σφράγιση πρέπει να γίνεται μέσα στο χρόνο
κυκλοφορίας του γραμματοσήμου. Πέρα από αυτόν η ΚΜ
χαρακτηρίζεται ως «καθυστερημένη» χρονικά και
μειωμένης αξίας.



Οι σφραγίδες, τις οποίες ΟΦΕΙΛΕΙ να περιγράφει ο εκθέτης στο
έκθεμά του, αξιολογούνται ως εξής:

α. Εικονογραφημένη σφραγίδα (ΠΗΚ ή αναμνηστική), με
όμοια ή παραπλήσια εικονογράφηση με εκείνη του
γραμματοσήμου (τριπλέτα).
β. Αναμνηστική σφραγίδα χωρίς ή με εικονογράφηση
διαφορετική όμως από εκείνη του γραμματοσήμου. Στην
περίπτωση αυτή η ΑΣ πρέπει να έχει σχέση με το θέμα του
γραμματοσήμου.
γ. Ατέρμονες ή ενημερωτικές (flames) σφραγίδες (όχι
μηχανόσημα – που δεν ακυρώνουν γραμματόσημα).
δ. Κοινή σφραγίδα, οποιασδήποτε ημερομηνίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις η σφράγιση πρέπει να γίνεται
μέσα στο διάστημα κυκλοφορίας του γραμματοσήμου.

Εξαίρεση γίνεται δεκτή για την πρώτη συναφή με το
θέμα του γραμματοσήμου αναμνηστική σφραγίδα, που μπορεί να
είναι πολύ μεταγενέστερη. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στα
σχόλια του εκθέτη.



Η σφράγιση από Φιλοτελική Υπηρεσία γίνεται δεκτή, με
την προϋπόθεση ότι τηρείται η συμφωνία του τόπου.

. Οι κοινές σφραγίδες χωρίς απεικόνιση είναι αποδεκτές, με την
προϋπόθεση ότι αναφέρουν το όνομα της τοποθεσίας του
ταχυδρομικού γραφείου και τηρείται η συμφωνία (συσχέτιση)
του τόπου (όχι αγροτικές σφραγίδες με μόνη αρίθμηση).

Σφράγιση από φιλοτελική υπηρεσία μικρών χωρών με
μόνη την ονομασία της χώρας είναι αποδεκτές.

. Η σφραγίδα με το όνομα του ταχυδρομείου και την
ημερομηνία πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Πρέπει να είναι
συνδέει το γραμματόσημο με την καρτ ποστάλ. Αυτό ισχύει για
ακυρώσεις με σφραγίδες τόσο χειρός, όσο και μηχανικές.
(ατέρμονες, flames κλπ)







15.3.2002 
ΠΗΚ (κοινή) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

23.4.2004: Αναμνηστική Τριπλέτα. 
Σύνοδος Ε.Ο.Ακ. & Ε.Ο.Ε. – Αρχαία 
Ολυμπία. 



Για την αξιολόγηση ενός μαξιμαφιλικού εκθέματος 
χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Επεξεργασία                                                                         20 βαθμοί 
2. Σπουδαιότητα                                                                      10 βαθμοί
3. Φιλοτελική/Μαξιμαφιλική γνώση, 

προσωπική μελέτη και έρευνα                                        35 βαθμοί 
4.  Κατάσταση                                                                            10 βαθμοί 
5.  Σπανιότητα                                                                           20 βαθμοί 
6.  Παρουσίαση                                                                            5 βαθμοί 

Σύνολο                                                       100 βαθμοί



Επεξεργασία  είναι η ανάπτυξη της ιστορίας για το θέμα που 

επιλέχθηκε.

Κατά την αξιολόγηση της επεξεργασίας οι Κριτές αναζητούν:

• Μια λογική ανάπτυξη του θέματος, που θα είναι εύκολο να 

ακολουθηθεί

• Πληρότητα του υλικού, που παρουσιάζεται σε σχέση με το εύρος 

της εκθέματος

• Μια σαφή και συνοπτική περιγραφή

• Ένα ισορροπημένο έκθεμα για το επιλεγμένο θέμα.



)

Θα ελέγξουν επίσης ότι το έκθεμα:

• διαθέτει μια εισαγωγική σελίδα που:

- Περιγράφει το αντικείμενο του εκθέματος. 

- Καθορίζει την έκταση του εκθέματος 

- Έχει ένα σχέδιο ανάπτυξης (πλάνο)

- Δίνει τις σημαντικότερες βιβλιογραφικές αναφορές.

- Γίνεται αναφορά στην ορολογία, που χρησιμοποιείται

• ανταποκρίνεται τις δηλώσεις που έγιναν στην εισαγωγική σελίδα, 

σχετικά με τον τίτλο, το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής

• αναπτύσσεται σύμφωνα με το δηλωμένο σχέδιο (πλάνο)

• έχει επικεφαλίδες σελίδων που υποστηρίζουν την κατανόηση της 

ανάπτυξης

• έχει φυσικό σημείο έναρξης και λήξης 

• δεν περιέχει ίδιες ΚΜ σε διαφορετικά σημεία 



Η «σπουδαιότητα» ενός εκθέματος συνδέεται με:

• τη δυσκολία ανάπτυξης του θέματος που επιλέγεται, 

σύμφωνα με το γνωστό υλικό και

• την έκταση του θέματος (όσο πιο περιορισμένο, τόσο η 

ανάπτυξή του κερδίζει βαθμούς).



❖ Η φιλοτελική γνώση αποδεικνύεται από τα αντικείμενα που 

επιλέχθηκαν για το έκθεμα , καθώς και την περιγραφή τους. 

❖ Η προσωπική μελέτη αποδεικνύεται με σωστή ανάλυση των 

αντικειμένων που εμφανίζονται στο έκθεμα.

❖ Η προσωπική έρευνα είναι η ανάδειξη της σχέσης των εκθεμάτων με 
το  επιλεγμένο θέμα



❖ Οι περιγραφή των ΚΜ και γενικότερα οι πληροφορίες, που δίδονται γι’ 

αυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, αλλά όχι εκτεταμένες. 

❖ Συνδυαστικές μαξιμαφιλικές γνώσεις: Αποδεικνύονται από την επιλογή

των αντικειμένων, τις εύστοχες γι’ αυτά παρατηρήσεις και την

αιτιολόγηση του συνδυασμού των 3 στοιχείων της ΚΜ, των

γραμματοσήμων, των σφραγίσεων και των εικονογραφημένων καρτ-

ποστάλ.

❖ Οι φιλοτελικές γνώσεις κρίνεται σύμφωνα με τα σχόλια που

αναγράφονται: σκοπός και ημερομηνία έκδοσης γραμματοσήμων, τύπος,

εκτύπωση, ποικιλία, ημερομηνία λήξης ισχύος κ.ά.

❖ Η γνώση των ταχυδρομικών σημάντρων καλύπτει τους τύπους και την

περίοδο χρήσης τους, καθώς και την αιτιολόγηση της επιλογής τους

(τόπος, εικονογράφηση, κείμενο…). Ιδιαίτερα αιτιολογούνται οι

αναμνηστικές σφραγίσεις.



Η έρευνα στη Μαξιμαφιλία βασίζεται στην τήρηση των τριών 

συσχετισμών: του θέματος, του τόπου και του χρόνου.

• Η συσχέτιση του θέματος είναι το βασικό χαρακτηριστικό μιας ΚΜ.  Αυτή η 

συσχέτιση μεταξύ της απεικόνισης του γραμματοσήμου και της καρτ ποστάλ 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (maximum) και φυσικά να είναι 

αντιληπτή και οπτικά. 

• Η συμφωνία του τόπου απαιτεί σύνδεση μεταξύ του ονόματος του τόπου ή της 

τοποθεσίας της σφράγισης και του θέματος του γραμματοσήμου και της καρτ 

ποστάλ. Η σφραγίδα  ΠΗΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι σύμφωνη 

με αυτή την προϋπόθεση.

• Η χρονική συμφωνία αποδεικνύεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου,  ή οποία πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος του 

γραμματοσήμου.



Μαρμάρινο τραγικό 
θεατρικό προσωπείο 
1ος αι. π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο.

Η συσχέτιση του θέματος
(Μελέτη και έρευνα)



Ασυμφωνία θέματος και τόπου σφράγισης
Δεν είναι ΚΜ. 

Η συσχέτιση του θέματος
(Μελέτη και έρευνα)



Διαφορετικά αγγείο και άγαλμα. 
Πλήρης ασυμφωνία θέματος 

Δεν είναι ΚΜ.

Η συσχέτιση του θέματος
(Μελέτη και έρευνα)



Ασυμφωνία θέματος. 
Το τραίνο στη βινιέτα χωρίς αξία. 

Δεν είναι ΚΜ 

Η συσχέτιση του θέματος
(Μελέτη και έρευνα)



Αδυναμία σφράγισης εκτός 
Αθηνών.
Δεν είναι ΚΜ.

Η συμφωνία του τόπου



2011:
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Ιταλίας στη 
Βραζιλία
(με την 
αιγίδα της 
Ιταλικής 
Πρεσβείας)



Η συμφωνία του τόπου

Βέρνη, Ελβετία. Μνημείο Παγκόσμιας 
Ταχυδρομικής Ένωσης. 

Καλαμάτα: Άγιοι Απόστολοι
Πρώτη σχετική αναμνηστική 
σφραγίδα μετά την έκδοση.



Οι Κάρτες Μάξιμουμ πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή

κατάσταση. Αυτό ισχύει για τους τρεις συντελεστές τους, το

γραμματόσημο, την καρτ-ποστάλ και την σφραγίδα.



➢ Η σπανιότητα μιας ΚΜ εξαρτάται από:
• - τη σπανιότητα ως ΚΜ και όχι από την αξία καθενός από τα τρία στοιχεία.
• - τη δυσκολία δημιουργίας μιας ΚΜ  ή/και την παλαιότητά της.

➢ Η παλαιότητα  ορίζεται με αναφορά σε τρεις περιόδους:
α. Πριν από το 1946, ημερομηνία που σηματοδοτεί την πρώτη δημοσίευση του 
επίσημου ορισμού μιας ΚΜ
β. Από το 1946 έως το 1978 
γ. Μετά το 1978, ημερομηνία υιοθέτησης από το F.I.P. των Κανόνων για τις ΚΜ 

➢ Λοιποί παράγοντες (αφορούν κάθε έκθεμα γενικά). Εξετάζεται:
• - Πόσο εύκολο θα είναι να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο έκθεμα
• - Εάν οι ΚΜ έχουν δημιουργηθεί με σπάνια γραμματόσημα
• - Εάν οι σφραγίσεις των ΚΜ είναι μοναδικές/σπάνιες (αναμνηστικές, τριπλέτες, 

από ταχ. γραφεία, που δεν υπάρχουν πια) 



❖ Η παρουσίαση ενός εκθέματος πρέπει να δείχνει το υλικό με τον καλύτερο 

τρόπο και να δίνει καλή εντύπωση.

Αν και η παρουσίαση ενός εκθέματος αντανακλά την αισθητική του 

συλλέκτη, εν τούτοις σε γενικές γραμμές:

α. Πρέπει να αποφεύγονται τα έγχρωμα φύλλα και μάλιστα με έντονη    

απόχρωση. 

β. Κατά κανόνα, είναι αδικαιολόγητη μια ομοιόμορφη διάταξη των καρτών. Η 

εναλλαγή σχημάτων (οριζόντια – κάθετα – διαγώνιες τοποθετήσεις κλπ)  

δημιουργούν ευνοϊκή εντύπωση για το έκθεμα. 

γ. Εφόσον χρησιμοποιούνται σελίδες μεγέθους Α4 πρέπει να τοποθετούνται 

σ’ αυτές μέχρι 2 ΚΜ. Διαφέρει βέβαια η παρουσίαση σε σελίδα Α3 ή 

φύλλων διαφορετικών διαστάσεων. 



Η  περιγραφή σε κάθε σελίδα του εκθέματος πρέπει να καλύπτει:

Α) Ως προς την κάρτα:

➢ Σύντομη αναφορά στην παράσταση της (σύνδεση με το θέμα)

➢ Περιγραφή των στοιχείων της (εκδότης – αλφαριθμητικά στοιχεία)

Β) Ως προς το γραμματόσημο: 

➢ Αναφορά του σκοπού έκδοσης και της ΠΗΚ (δεν απαιτείται η 

αναγραφή χώρας καθώς  υπάρχει αυτούσιο το γραμματόσημο 

εκτεθειμένο)

➢ Προσδιορισμός του «είδους» της σειράς: Κοινή, Αναμνηστική, Ειδική 

(Europa, Euromed κλπ), Φεγιέ, Πρόνοιας κ.ά). 

Γ)  Ως προς τη σφραγίδα:

➢ Περιγραφή της σφραγίδας (ΠΗΚ, Αναμνηστική, Τριπλέτα, κοινή) με 

αναφορά στην ημερομηνία σφράγισης



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

❖ Παράλειψη αυτονόητων πληροφοριών και σχολιασμών.

❖ Όχι μεγάλα κείμενα, που κουράζουν θεατές και κριτές.

❖ Μόνο ουσιαστικές αναφορές.

❖ Οι λεζάντες να συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες ΚΜ και να μην

υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης (όπως αναγραφή όλων των πληροφοριών σε

ένα τετράγωνο).

❖ Τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα (επιλογή τύπων και μεγέθους

γραμμάτων).

❖ Η επικάλυψη των εκθεμάτων (ΚΜ) δεν είναι αποδεκτή. Αυτονόητο ότι στη

Μαξιμαφιλία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν «παράθυρα».

❖ Η χρήση πλαισίου στη σελίδα δυσχεραίνει τη σωστή τοποθέτηση των ΚΜ

❖ Απαιτείται προσπάθεια εξασφάλισης ελεύθερου χώρου, καθώς έτσι

αναδεικνύονται καλύτερα οι ΚΜ, το βασικό εκθεσιακό αντικείμενο.





Έκδοση 2019: 150 χρόνια από τη γέννηση του Μαχάτμα Γκάντι 
(Έγγομα προσωπικά γραμματόσημα)



Έκδοση 2019 (εκτός εκδοτικού 
προγράμματος): 150 χρόνια από 
γέννηση ΜΓ

Έκδοση με βάση το  εκδοτικό 
πρόγραμμα του  1970: 100 χρόνια 
από γέννηση ΜΓ



Έκδοση 17.1.1972
«Μοναστήρια και Ναοί»
Σφράγιση: Πάτμος (κοινή) 12.9.1972

Έκδοση 17.1.1972
Σφράγιση: 26.9.1988 Πάτμος 
Αναμνηστική: Τριπλέτα.  
Εννεακοσαετηρίς Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου.

(Πρώτη σχετική αναμνηστική σφραγίδα 
μετά την έκδοση)



Ο φιλοτελισμός είναι παιχνίδι, είναι χαρά !!!
Η Μαξιμαφιλία συνδυάζει προσωπική δημιουργία με διασκέδαση. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

WWW.MAXIMAPHILIA.GR


