


Η τάξη της ΦΦ από τη φύση

της ξεχωρίζει από όλες τις άλλες.

Είναι ο κύριος τροφοδότης

φιλοτελικής γνώσης, που πρέπει να

συντροφεύει τον συλλέκτη παντού,

μέχρι και το κρεβάτι του, αν δεν έχει

αντίρρηση η σύζυγος....



Ένα έκθεμα Φιλοτελικής Φιλολογίας (ΦΦ) μπορεί να είναι οποιαδήποτε έντυπη ή

ψηφιακή δημοσίευση (εφάπαξ ή περιοδική), η οποία θα έχει σχέση με:

➢ διεξοδική έρευνα στο φιλοτελικό πεδίο και/ή

➢ Τεκμηρίωση, εκπαίδευση ή προώθηση του φιλοτελισμού

Στη ΦΦ διακρίνουμε τρεις κατηγορίες:

❖Μονογραφίες

❖ Περιοδικές εκδόσεις

❖Ψηφιακές δημοσιεύσεις



Είναι λεπτομερείς μελέτες με κάποιο ειδικευμένο θέμα ή μέρος του

και περιλαμβάνουν:

➢ Βιβλιογραφίες,

➢ Ειδικές μελέτες, εγχειρίδια και άλλες συναφείς εκδόσεις,

➢ Γενικούς ή ειδικευμένους μη περιοδικούς καταλόγους,

➢ Ειδικευμένους καταλόγους δημοπρασιών,

➢ Τεκμηρίωση συλλογών,

➢ Καταλόγους εκθέσεων.

➢ Τεκμήρια διαλέξεων,

➢ Συλλογές άρθρων, που αποτελούν ανεξάρτητη ενότητα.



Αυτή η κατηγορία αφορά εκδόσεις, που εμφανίζονται με κανονική συχνότητα και

περιλαμβάνουν:

➢ Περιοδικά, που εκδίδονται εβδομαδιαία, μηνιαία ή σε άλλα τακτικά 

διαστήματα,

➢ Καταλόγους, που εκδίδονται σε τακτά διαστήματα,

➢ Καταλόγους δημοπρασιών, που εκδίδονται σε τακτά διαστήματα,

➢ Ετήσιους τόμους και συναφείς εκδόσεις.





Αυτά περιλαμβάνουν όλα τα είδη εκδόσεων που έχουν παραχθεί και

χρησιμοποιούνται ψηφιακά και περιλαμβάνουν π.χ

➢ - ιστότοπους, και

➢ εφαρμογές ή λογισμικό



1. Επεξεργασία του θέματος                                            Βαθμοί    40

2. Πρωτοτυπία, σημασία και βάθος έρευνας                Βαθμοί    40

3. Τεχνικά θέματα                                                                Βαθμοί    15

4. Παρουσίαση Βαθμοί       5

ΣΥΝΟΛΟ                                         100



Αξιολογούνται:

❖ το λογοτεχνικό ύφος,

❖ η σαφήνεια και η ικανότητα μετάδοσης της γνώσης

❖ η διαστρωμάτωση των κειμένων σε κεφάλαια και επιμέρους

ενότητες

❖ η φωτογραφική τεκμηρίωση



Αξιολογούνται:

❖ η σπουδαιότητα του θέματος

❖ ο βαθμός των πρωτότυπων ανακαλύψεων (άγνωστο αντικείμενο ή συμπληρωματική

έρευνα)

❖ η έκταση της έρευνας και η σε βάθος ανάλυση των ευρημάτων (συγκρίσεις, αναφορές}

❖ η αντίληψη του θέματος (ένταξή του σε ευρύτερο πλαίσιο) από τον εκθέτη. Πόσο

εξειδικευμένο είναι το αντικείμενο, που διαπραγματεύεται η δημοσίευση και πώς

εντάσσεται στη συστηματική ταξινόμηση του ευρύτερου θέματος, που το περικλείει.



❖ Αξιολογούνται θέματα επιμέλειας κειμένου, όπως:

❖ Πόσο καλά δομείται το έργο? (Γενική εντύπωση).

❖ Έχει αρμονικό συνδυασμό χαρακτήρων και γραφικών?

❖ Οι λεπτομέρειες των εικόνων αποδίδονται ευκρινώς?

❖ Η ποιότητα του χαρτιού είναι ικανοποιητική?

❖ Γίνεται χρήση υποσημειώσεων ή παραπομπών?

❖ Υπάρχει αναφορά βιβλιογραφίας?

❖ Υπάρχει ενημερωτική σελίδα (κολοφώνας) για την έκδοση?

❖ Γενική μορφή σελιδοποίησης: Ακολουθεί τα σύγχρονα standards (πρόλογος,

συνοπτική κατατοπιστική εισαγωγή, πίνακες περιεχομένων, εικόνων,

γραφικών)?

❖ Υπάρχουν ευχαριστίες (εφόσον προκύπτει βοήθεια τρίτων από το κείμενο)?



❖ Για ψηφιακές εκδόσεις:

❖ Υπάρχουν ηλεκτρονικές παραπομπές?

❖ Χρησιμοποιούνται γνωστά λειτουργικά συστήματα (έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν

να επισκεφτούν τον ιστότοπο, που φιλοξενεί το δημοσίευμα και ο οποίος απαραιτήτως πρέπει

να βρίσκεται σε λειτουργία)?

❖ Σε περίπτωση, που οι δημοσιεύσεις έχουν γίνει σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα, αυτά

είναι συμβατά με τα τρέχοντα (ώστε οι δημοσιεύσεις να είναι ουσιαστικά διαθέσιμες σε

όλους)?



❖ Αξιολογούνται θέματα επιμέλειας κειμένου, όπως:

❖ Είναι ελκυστικό με μια πρώτη ματιά?

❖ Το κείμενο είναι γενικά ευανάγνωστο? Κατανέμεται σε κεφάλαια?

❑ Σε περίπτωση βιβλίου (επιπλέον):

❖ Η στοιχειοθεσία ικανοποιεί? Είναι ομοιόμορφη σε όλα τα τμήματα του βιβλίου?

❖ Το εξώφυλλο είναι επιμελημένο?

❖ Το σχήμα του είναι εύχρηστο?

❖ Βιβλιοδεσία?

❑ Στις ψηφιακές εκδόσεις:

❖ Η εμφάνιση των οθονών είναι φιλικές στον επισκέπτη?

❖ Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για την υποβοήθηση του κειμένου?

















Με την πάροδο του χρόνου, ο μελετητικός φιλοτελισμός παρουσίασε διαρκή ανάπτυξη.

Παράλληλη πορεία εμφάνισαν τόσο οι συγκεντρωτικοί θεματικοί κατάλογοι, όσο και οι κατάλογοι

δημοπρασιών. Στην εξέλιξη αυτή σημαντική βοήθεια προσέφερε η σύγχρονη ψηφιακή τυπογραφεία,

ενώ τελευταία παρατηρείται ταχύτατη διόγκωση των ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων και

παρουσιάσεων.

Όπως ήταν ευνόητο, αντίστοιχη διόγκωση παρατηρήθηκε διαχρονικά και στις συμμετοχές της

ΦΦ στις συναγωνιστικές εκθέσεις. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη FIP να καθιερώσει στις εκθέσεις – υπό

την αιγίδα της – την ύπαρξη ειδικού χώρου, όπου ο επισκέπτης μπορεί με την άνεσή του να ξεφυλλίσει

ένα βιβλίο ή περιοδικό, πάντοτε υπό την επίβλεψη ενός μέλους της Ο.Ε..





Οι κριτές της ΦΦ επιλέγονται από την ΟΕ μιας έκθεσης από τους καταλόγους των

εγκεκριμένων κριτών, είτε της αντίστοιχης Εθνικής Ομοσπονδίας για Εθνικές Εκθέσεις, είτε της FEPA ή

FIP (για εκθέσεις υπό την αιγίδα τους).

Για την κρίση των εκθεμάτων, υπάρχουν κανονισμός αξιολόγησης, συμπληρωματκοί

κανόνες και οδηγίες (Guidelines). Tελευταία έγκριση: Τζακάρτα 2022

Ωστόσο, συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Κριτικής Επιτροπής» (Jury)

δεν έχουν διατυπωθεί. Και αυτό γιατί η λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να προσαρμόζεται,

κατ’ ανάγκην, στις δυνατότητες, που προσφέρει η ίδια η έκθεση (πόσοι είναι οι κριτές ΦΦ? αν τους

έχουν ανατεθεί καθήκοντα κριτή και σε άλλη τάξη?).



Στις διεθνείς εκθέσεις με πολυπληθείς συμμετοχές (άνω των 200) οι κριτές χωρίζονται σε ομάδες,

αναλαμβάνουν μέρος των έργων και προχωρούν στην κρίση και βαθμολογία τους. Στη συνέχεια, σε ολομέλεια

της ΚΕ, εξετάζονται τα εκθέματα και επικυρώνεται η κρίση των μελών των ομάδων. Όπως είναι ευνόητο την

προσοχή συγκεντρώνουν οι προτάσεις των ομάδων για απονομή επίχρυσων βραβείων και άνω, καθώς και

συγχαρητηρίων και δώρων (προβλέπονται και για την τάξη της ΦΦ, όπως για όλες τις άλλες τάξεις).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό οι κριτές της ΦΦ πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον

από τις 4 αναγνωρισμένες επίσημες γλώσσες της FIP, ενώ στην ΚΕ πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας κριτής, ο

οποίος να είναι εξοικειωμένος με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα (digital media).



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

❖ Τα εγχειρίδια και οι ειδικές μελέτες, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά την τελευταία 5ετία πριν από την ημερομηνία της 

έκθεσης. Για όλες τις άλλες συμμετοχές η ημερομηνία δημοσίευσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο έτη. 

❖ Για τα πολύτομα έργα ισχύει (για την προσμέτρηση της 5ετίας) η ημερομηνία έκδοσης κάθε τόμου. 

❖ Οι αναθεωρημένες εκδόσεις παλαιότερου έργου, θεωρούνται νέο έργο

❖ Για τα περιοδικά απαιτούνται τα τεύχη ενός έτους (του πιο πρόσφατου)

❖ Εφόσον οι δημοσιεύσεις αφορούν άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10)   

διαφορετικές.

❑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τις ψηφιακές δημοσιεύσεις δεν ισχύουν χρονικά όρια, αλλά οι ιστότοποι, που τις φιλοξενούν πρέπει

να είναι ενεργοί και το λειτουργικό τους σύστημα να είναι σύγχρονο ή τουλάχιστον συμβατό με τα γνωστά σύγχρονα

λειτουργικά συστήματα.



❖ Με βάση τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής της FIP, οι κριτές οφείλουν πρώτα απ’ όλα

κατά την κρίση ενός εκθέματος να αναζητήσουν τις θετικές του πτυχές και όχι να ψάχνουν τα

σημεία, που ίσως θα πρέπει να απορρίψουν.

❖ Η αξιολόγηση γίνεται σε συγκριτική βάση. Λαμβάνονται δηλαδή υπόψη τυχόν υπάρχοντα

συναφή δημοσιεύματα, την έκταση, που αυτά καλύπτουν, τις λεπτομέρειες που έχουν ήδη

μελετηθεί. Παράλληλα όμως εξετάζεται τι προσθέτει το νέο δημοσίευμα στη φιλοτελική

γνώση και πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα ή μια γλωσσική ομάδα.

❖ Αναμφίβολα, οΙ κανονισμοί της ΦΦ αποτελούν μια σταθερή βάση εκπαίδευσης για έναν

συγγραφέα, πως πρέπει δηλαδή να διαπραγματευτεί το θέμα του μέχρι και τη τελευταία

στιγμή που θα πάει στο τυπογραφείο.



❖ Αυτοί οι συγκριτικοί παράγοντες μπορεί ν’ αλλάζουν από έκθεση σε έκθεση και είναι κατανοητό ότι

τέτοιες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την βαθμολογία των εκθεμάτων.

❖ Οι κριτές βέβαια είναι εξοικειωμένοι με τις διατάξεις κρίσεως, που προβλέπονται και πάντοτε

διαθέτουν επαρκή πείρα. Οπωσδήποτε, η κρίση τους βασίζεται στους κανονισμούς, αλλά δεν παύει

να είναι υποκειμενική. Αναμφίβολα, επιδέχεται κριτικής, αλλά όχι αμφισβήτησης καθ’ οιονδήποτε

τρόπο.

❖ Στις φιλοτελικές εκθέσεις συναγωνισμού (ΕΘΝΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ) η κρίση των κριτών είναι τελεσίδικη.

Επιπλέον, είναι αξίωμα ότι, οι προηγούμενες βραβεύσεις δεν διασφαλίζουν τις επόμενες.

Ο εκθέτης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όλα τα παραπάνω 

κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην τάξη της ΦΦ σε μια έκθεση. 




