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Περιεχόμενα Παρουσίασης



• Τέλη

• Χρονικά και Γεωγραφικά Όρια και Διαδρομές

• Σφραγίδες ή επισημάνσεις (π.χ. Λογοκρισίες)

• Χρήσεις και άλλες ταχυδρομικές πτυχές (π.χ. Στρατιωτική 

Αλληλογραφία, Αιχμάλωτοι Πολέμου)

Έκθεμα «Ταχυδρομικής Ιστορίας»



Κατευθυντήριες γραμμές στην 
Διάρθρωση  του Εκθέματος

Τα εκθέματα Ταχυδρομικής Ιστορίας επικεντρώνονται στις ακόλουθες πτυχές:
• Τέλη
• Διαδρομές
• Ταχυδρομικές σφραγίδες ή επισημάνσεις
Σε όλες τις πτυχές η διάρθρωση της «ιστορίας» παρατίθεται συνήθως με
χρονολογική σειρά και κατά συνέπεια ακολουθεί μια μορφή χρονοδιαγράμματος.
Η Επεξεργασία του εκθέματος συνεπώς θα πρέπει να ξεκινά με ένα πρώιμο
αντικείμενο και στη συνέχεια το έκθεμα θα ακολουθεί μια φυσική συνέχεια μέχρι
το τέλος της περιόδου του



• 1. Ξεκάθαρος και κατανοητός Τίτλος Εκθέματος

• 2. Σαφή περιγραφή του θέματος του εκθέματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες για την ορθή προβολή 

και την κατανόησή του.

• 3. Αρχική Επεξηγηματική εικόνα υποβοηθά στην 

αφήγηση  της ιστορίας του

• 4. Αναλυτικός Πίνακας παράθεσης ενοτήτων και 

περιεχομένων ανά σελ. Πλαισίου

Εισαγωγική σελίδα



Παράθεση Περιεχομένων ως αριθμημένο πίνακα ταξινομημένα με αύξουσα

χρονολογική σειρά του εκθέματος Ταχυδρομικής Ιστορίας «Η Κατάκτηση του

Βασιλείου των Ζουλού»

Πίνακας Παράθεσης Περιεχομένων



Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδος Διακοπή συγκοινωνιών

Γερμανική Εισβολή στην Ελλάδα

Η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου με την κήρυξη του πολέμου κατά της Ελλάδας, υπαγορεύτηκε

μετά την αποτυχία που σημείωσε η μεγάλη ιταλική εαρινή επίθεση,

Παράθεση Ενοτήτων στην 
επικεφαλίδα 

Το έκθεμα αποτελείται από Ενότητες-Κεφάλαια. Στην παράθεση των Ενοτήτων στην
επικεφαλίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Ελαφρά μεγαλύτερη γραμματοσειρά

• Παχιά γράμματα

• Υπογράμμιση της γραμματοσειράς

• Χρήση διαφορετικού χρώματος της γραμματοσειράς

• Κάποιος συνδυασμός των ανωτέρω

Τίτλος Εκθέματος Τίτλος Ενότητας
Περιγραφή Σελίδας



• Βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση καθώς και την κανονικοποιημένη αναφορά στις

περιγραφές. Π.χ. παράθεση ενός συνοπτικού Πίνακα των Τελών εσωτερικού των 13 χρονικών

περιόδων της Κατοχής 1941-1944 καθώς και του σχετικού χάρτη των ζωνών ευθύνης

Συνοπτικοί Πίνακες και Χάρτες

Περίοδος 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

από Απρ 20 Σεπ 1 Ιαν 15 Μαϊ 1 Σεπ 1 Νοε 1 Φεβ 1 Αυγ 10 Νοε 15 Μαρ 1 Ιουλ 15 Αυγ 15 Σεπ

1941 1941 1942 1942 1942 1942 1943 1943 1943 1944 1944 1944 1944

Δελτάριο 2 2,50 5 7 15 25 75 125 300 3.000 30.000 150.000 3 εκ.

Επιστολή 3 4 7 10 25 50 100 200 500 4.000 50.000 200.000 5 εκ.

Σύσταση 4 5 10 15 25 50 100 200 500 4.000 50.000 200.000 5 εκ.
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• Βοηθούν στην καλύτερη κατηγοριοποίηση και άμεση κατανόηση του εκθέματος από 

κριτές και θεατές

Επεξηγηματικοί Πίνακες 



• Χρήση διαφορετικού χρωματισμού στο πλαίσιο

Επισήμανση της Σπανιότητας

Για το τονισμό της σπάνιας

χρήσης ενός γραμματοσήμου

1c σε Απόδειξη Παραλαβής

Συστημένου



• Παράδειγμα με την χρήση επιπρόσθετου κόκκινου χρώματος στο πλαίσιο

Επισήμανση της Σπανιότητας

Με έντονο χρώμα η

αναφορά στο ότι πρόκειται

για την παλαιότερη γνωστή

ημερομηνία αποστολής

φακέλου τον Οκτώβριο 1805

από το Van Diemen’s Land

(Τασμανία) στο Λονδίνο.



• Προσπαθήστε να είστε ακριβείς στην περιγραφή ενός αντικειμένου. Αν δεν είστε 

σίγουροι, μην αναφέρετε «εσφαλμένες» πληροφορίες

Ορθή περιγραφή αντικειμένων



• Προσπαθήστε να δώσετε στον κριτή ολόκληρο το εύρος της γνώσης σας

Επενδύστε στην γνώση



• Σωστή παρουσίαση του εκθέματος. Προσοχή σε λεπτομέρειες όπως τα ορθογραφικά λάθη.

• Χρησιμοποίηση ενός ενιαίου πρότυπου, για την όμορφη χωροταξική τοποθέτηση των

αντικειμένων σε κάθε σελίδα, καθώς και στην συνολική ισορροπία ενός πλαίσιου, ώστε η

εμφάνιση του εκθέματος να είναι τακτοποιημένη και όχι ατημέλητη

• Συνέπεια στην χρήση γραμματοσειρών, του μεγέθους των χαρακτήρων στις περιγραφές.

Ενιαίο look για Επκεφαλίδες-Ενοτήτες κλπ.

• Ισορροπία στην διάταξη των αντικειμένων ανά σελίδα, χωρίς υπερβολικά κενό χώρο

• Να κερδηθεί η προσοχή των κριτών και των θεατών στα σπάνια αντικείμενα

• Καλόγουστη και πλήρης εισαγωγική σελίδα

• Δείτε άλλα εκθέματα και επισημάνετε τα θετικά τους χαρακτηριστικά, επενδύστε στην γνώση

Εστιάστε στα ακόλουθα



• Το χρώμα του χαρτιού να μην αποσπά την προσοχή. Μετρημένη χρήση φανταχτερών

μελανιών, αλλόκοτων γραμματοσειρών, ώστε να μην επισκιάζεται το έκθεμα.

• Αποφυγή στην αναφορά αριθμών καταλόγων γραμματοσήμων

• Παράληψη αναφοράς σε σημαντικές πληροφορίες των αντικειμένων (πχ. Διάρθρωση τελών)

• Εσφαλμένες περιγραφές σε αντικείμενα

• Αποφύγετε ατημέλητες ή μονότονες σελίδες καθώς και πολλαπλή παράθεση παρομοίων

αντικειμένων.

Αποφυγή τα ακόλουθα



Ευχαριστώ πολύ

Ερωτήσεις- Απορίες


