
ΣΥΛΛΟΓΗ και ΕΚΘΕΜΑ

Ο εκθέτης:
- πριν προχωρήσεις σε έκθεμα πρέπει αρχικά να έχεις 
προϋπάρξει συλλέκτης, δηλαδή να έχεις συλλέξει πολύ 
ή έστω αρκετό υλικό σχετικό με ένα θέμα. Το υλικό είναι 
που θα σε καθοδηγήσει να πλάσεις και να διηγηθείς 
μια ιστορία, κατά προτίμηση λογική και τεκμηριωμένη. 
Έχοντας λειτουργήσει σαν συλλέκτης έχεις στα χέρια του 
πολύ υλικό που θα μελετήσεις για να βγάλεις ασφαλή 
συμπεράσματα, πιθανότατα και ανατρεπτικά.



- η εμπειρία κάποιας φιλοτελικής συλλογής και η τριβή 
με διάφορα αντικείμενα σε βοηθάει στην αντίληψη του 
θέματός σου 

- δεν αρκεί να έχεις μελετήσει βιβλία του θέματός του ή 
να έχεις δει και αρχειοθετήσει εικόνες αντικειμένων από 
δημοπρασίες. Το υλικό θα σου μιλήσει αν είναι ζωντανό 
στα χέρια σου. Απο τα ζωντανά αντικείμενα θα επιλέξεις 
όταν έρθει η ώρα να εκθέσεις. 
Συλλέκτης και ερευνητής λοιπόν και δευτερευόντως 
Εκθέτης



Γνώση του θέματος (ιστορικά και φιλοτελικά):
- Αν γνωρίζεις καλά το θέμα αλλά όχι και το σχετικό 
φιλοτελικό υλικό, είναι πιθανό να πέσεις στην παγίδα να 
παρουσιάσεις έκθεμα με μέτρια φιλοτελική βαρύτητα. Τι 
κι αν ξέρεις π.χ. τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν έχεις 
σοβαρά και σπάνια φιλοτελικά αντικείμενα. Μπορείς 
να εκθέσεις απλά αντικείμενα ταχυδρομικών τομέων ή 
εύκολες σημάνσεις λογοκρισίας που θα σε καλύψουν 
στο ιστορικό κομμάτι (για να πεις την ιστορία σου), αλλά 
από φιλοτελική άποψη θα υστερούν γιατί δεν θα δείχνεις 
κάποια σπανιότητα.
Καλύτερος φιλοτελιστής λοιπόν, παρά ιστορικός.



Σπουδαιότητα εκθέματος:
- το θέμα που θα επιλέξεις πρέπει να προσφέρει μια 
ικανή σπουδαιότητα, τόσο για τη βαθμολογία, όσο 
και για τον εντυπωσιασμό του επισκέπτη (και κριτή). 
Π.χ. αν επιλέξεις Ταχυδρομική Ιστορία ενός νομού 
(π.χ. Κορινθίας), το θέμα είναι υποδεέστερο από την 
Ταχυδρομική Ιστορία ενός αντίστοιχης φιλοτελικής 
σπουδαιότητας διαμερίσματος (π.χ. Πελοποννήσου). 
Αντίθετα, μπορείς να επιλέξεις ταχυδρομική ιστορία 
της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα είναι σαφώς πιο 
σπουδαία από την Τ.Ι. του ομώνυμου νομού. 



Αντιλαμβάνεστε ότι στην πρώτη περίπτωση 
υπάρχουν ελάχιστα ξένα γραφεία που λειτούργησαν 
στην Πελοπόννησο, ενώ, αντίθετα, στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης λειτούργησαν τα περισσότερα ξένα (στην 
Ελλάδα).

- η μεγάλη σπανιότητα αντικειμένων δεν σημαίνει και 
υψηλή σπουδαιότητα του θέματος. Π.χ. ‘Οι ενάριθμες 
σφργίδες της Ελληνικής Σμύρνης’. Το συγκεκριμένο 
έκθεμα, αν και σπανιότατο, έχει μικρότερη σπουδαιότητα 
από την ‘Ταχυδρομική ιστορία της Ελληνικής Σμύρνης’.
Σπουδαιότερο θέμα αντί τοπική ή θεματική λεπτομέρεια





Περιεχόμενα:
- στην ‘πρώτη σελίδα’ καλό θα ήταν να υπάρχουν και 
περιεχόμενα, που εκτός από τον κλασσικό τρόπο θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν είτε με τους αριθμούς 
των σελίδων στο ρέον κείμενο, είτε και με χάρτη που 
αναφέρει τα πλαίσια όπου βρίσκονται τα αντικείμενα.





Υλικό:
Να παρουσιάζεις πάντα αντικείμενα που 
- γνωρίζεις τι είναι, 
- δεν αμφιβάλεις για τη γνησιότητά τους
- έχεις διαβάσει σωστά τις σφραγίδες τους
- είσαι σίγουρος ότι αφορουν το θέμα σου (δηλαδή δεν 
βάζεις σφραγίδα ΠΑΓΚΡΑΤΙ (Αχαΐας) σε έκθεμα για το 
Παγκράτι Αθηνών



Να προτιμάς το φιλοτελικά σπουδαιότερο υλικό. 
Οι κριτές (ειδικά όσοι είναι έμπειροι) βλέποντας 
διαγωνίως το έκθεμα αναζητούν αντικείμενα που 
ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, που είναι εντυπωσιακά. 
Ή, να το πούμε πιο απλά, ψάχνουν να βρουν αντικείμενα 
που θα ήθελαν να βάλουν στη συλλογή τους. 



Παραδείγματα υλικού:
- σε κανονικές περιόδους προτιμάς τις μεγαλύτερες 
γραμματοσημάνσεις (σε ταχυρομικό τέλος ή και σε 
αριθμό επικολλημένων γραμματοσήμων)
- σε σφραγιδοφιλία προτιμάς τα καθαρότερα 
αποτυπώματα και συνήθως τις παλαιότερες περιόδους. 
- αν έχεις δύο σπουδαία αντικείμενα με την ίδια 
σφραγίδα (π.χ. α. πρώτες μέρες λειτουργίας γραφείου και 
β. ασφαλισμένος φάκελος), προτιμότερο να δείξεις τον 
ασφαλισμένο φάκελο (που σίγουρα εντυπωσιάζει οπτικά) 
και για τον άλλο να προβλέψεις ένα κεφάλαιο με πρώιμες 
ημερομηνίες (σαν κεφάλαιο θα εντυπωσιάσει, σαν πρώτη 
μέρα μέσα στο σύνολο θα χαθεί).



- αν εκθέτεις στρατιωτική ταχυδρομική ιστορία ξεκινάς 
με το μειονέκτημα της παρουσίασης φακέλων χωρίς 
γραμματόσημα. Γι αυτό, ψάχνεις να βρεις αντικείμενα 
με γραμματόσημα (π.χ. συστημένα, ή προς το εξωτερικό 
κλπ), που προφανώς είναι και πολύ σπανιότερα.



















- καλό είναι να δείχνεις σε μια περίοδο όσο το δυνατόν 
περισσότερες περιπτώσεις του τρόπου της λειτουργίας 
της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κλπ (ειδικά τέλη, 
ναυτιλιακά, σιδηροδρομική ταχυδρομική υπηρεσία, 
αγροτικά, λογοκρισίες, συνάλλαγμα κλπ). Ένα πολύ καλό 
δείγμα τέτοιας συλλογής είναι του Κώστα Χαζάπη



Μελέτη & Πρωτότυπη έρευνα:
- τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την 
προσωπική μελέτη του θέματος είναι πολύ σημαντικά. 
Τα δείχνεις είτε με το υλικό, είτε με ευκολοδιάβαστους 
πίνακες που ενθέτεις στο έκθεμα.


