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Ορισμός εικονογραφημένης 
Καρτ-ποστάλ

(Για συντομία θα αναφέρεται με τα αρχικά ΚΠ)

 Μια ΚΠ πρέπει στο εμπρός μέρος να έχει κάποια εικόνα
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 Μία ΚΠ μπορεί να δημιουργηθεί από διαφορετικά είδη υλικού όπως χαρτί, ξύλο, αλουμίνιο
κ.λ.π. και η εικόνα της μπορεί να είναι τυπωμένη ή σχεδιασμένη στο χέρι, κεντημένη κ.λπ.

 Κατά τον Α’ Π.Π. κυκλοφορούσαν κεντητές ΚΠ
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)
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ΚΠ από ξύλο



Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

• Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
συναντάμε αυθεντικά σκίτσα 
στο εμπρός μέρος των ΚΠ

• Αυθεντικό  ενυπόγραφο σκίτσο με μολύβι από Άγγλο 
στρατιώτη ταχυδρομημένο από FPO 82  10 JU 1916 
(82η Ταξιαρχία της 22ης Μεραρχίας, Θεσσαλονίκη) 
προς Αγγλία
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)
 Ορισμός χρησιμοποιημένης ΚΠ (πως αποδεικνύεται)  

 1) έχει σφραγίδα που δηλώνει ότι πέρασε από τη ταχυδρομική υπηρεσία. . . Ή
 2) γραμμένο ένα μήνυμα που δείχνει ότι προοριζόταν να περάσει από το ταχυδρομείο, πιθανώς κλεισμένη 

σε φάκελο

 Για τις ΚΠ που αναφέρουμε στο έκθεμά μας ότι κυκλοφόρησαν μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας, πρέπει 
οπωσδήποτε να αναγράφουμε το ταχυδρομικό γραφείο και την ημερομηνία αποστολής ή πολύ καλύτερα να δείχνουμε 
με φωτοτυπία το πίσω μέρους τους, ή ……

 Το πίσω μέρος από τη ΚΠ της σελίδας 3
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 ….. ή μόνο του τμήματος με τη σφραγίδα αποστολής
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 Οι αχρησιμοποίητες ΚΠ πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος τους κάποιο τυπωμένο κείμενο ή 
τυπωμένες γραμμές διευθύνσεων ή τυπωμένη μια περιοχή επικόλλησης των ταχυδρομικών 
τελών, τα οποία δείχνουν ότι η κάρτα προοριζόταν να ταχυδρομηθεί χωρίς φάκελο
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• Εάν δεν υπάρχει τίποτε από αυτά, όπως συμβαίνει με ορισμένες κάρτες ιδιωτικής 
παραγωγής, τότε μόνο εάν είναι τυπωμένες σε χαρτόνι καρτ-ποστάλ και όχι σε 
λεπτό φωτογραφικό χαρτί είναι αποδεκτές σε έκθεμα



Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες σύγχρονες ΚΠ
.
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 Οι εικονιζόμενες ΚΠ έχουν μια εικονογράφηση, αλλά είναι σύγχρονες ανατυπώσεις 
παλαιών ΚΠ

 Αυτές δεν είναι πλήρως αποδεκτές σε ένα έκθεμα ΚΠ, αλλά…

London Borough of Southwark Pamlin Prints

Library & Museum Services Croydon Cro 1HW

Elephant & Castle, looking north, 1907
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

…... θα πρέπει να εμφανίζονται μόνο κατ' εξαίρεση.

 Σύγχρονη ανατύπωση παλιάς ΚΠ: Hälsning från Malmö. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ταχυδρόμηση.

 Είναι αποδεκτή σε ένα έκθεμα μόνο ως εξαίρεση.
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 Σύγχρονη ανατύπωση από παλαιά φωτογραφία σε μορφή ΚΠ. 

 Η εικονιζόμενη ΚΠ έχει μεν εικονογράφηση, αλλά δεν μπορεί να σταλεί μέσω του ταχυδρομείου 
(βλέπε το πίσω μέρος)

 Αυτή η ΚΠ δεν είναι αποδεκτή σε ένα έκθεμα
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Ορισμός εικονογραφημένης Καρτ-ποστάλ (συν.)

 Τι βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα;
 Σε τι θεματικές συλλογές μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε;

 Fieldpostcard σταλμένη στις 8.3.1915
 ‘Χαιρετισμούς από το μέτωπο’ 
 Κείμενο πίσω: Kaiserlich Deutsche Feldpost
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Απεικονίζει: Φόρτωση 
ταχυδρομικής άμαξας 
μεταφοράς στρατιωτικού 
ταχυδρομείου από το 
μέτωπο

Θέματα:
Άλογα/ζώα
Άμαξες
Άνθρωποι/Στρατιώτες
Πόλεμος/Πολεμικό μέτωπο
Ταχυδρομικές τσάντες/Σάκοι
Κανόνι/Οπλισμός
Τύμπανο/Μουσικά όργανα
κλπ



Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής

1.   Φωτοκάρτες

2.   Μετάξι (υφαντό & κεντημένο)

3.   Χαλκογραφία 

4.   Λιθογραφία 

a. Φωτολιθογραφία

b. Χρωμολιθογραφία

c. Collotype

5.    Letterpress

6 .   Τετραχρωμία

 Πληροφορίες για τις μεθόδους εκτύπωσης των ΚΠ:  
https://www.sussexpostcards.info/index.php?page=3
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

1. Φωτοκάρτες:  
 Αυτές οι ΚΠ αναγνωρίζονται εύκολα και μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. 
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

2. Μετάξι (Υφαντά & Κεντημένα): 
 Επίσης αναγνωρίζονται εύκολα 
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

3. Χαλκογραφία – εκτύπωση με πιεστήριο όπως οι γκραβούρες: 

 Αναγνωρίζονται από το ανάγλυφο που δημιουργείται 
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

4a. Λιθογραφία - Φωτολιθογραφία: δείτε το σχήμα των κουκίδων σε μεγέθυνση

5x μεγέθυνση

10x μεγέθυνση
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

4b. Λιθογραφία – Χρωμολιθογραφία: δεν υπάρχουν τελείες σε μεγέθυνση
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

4c. Λιθογραφία – Collotype: Σε μεγάλη μεγέθυνση δεν έχουμε τελείες παρά         
βλέπουμε την παρακάτω εικόνα

Έγχρωμο Collotype

χρωματισμένο στο χέρι
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Μέθοδοι & Τεχνικές Παραγωγής (συν.)

5. Letterpress: Το φως διέρχεται από το αρνητικό 
μέσω ενός πλέγματος λεπτών  γραμμών και 
δημιουργήται μια σειρά από κουκκίδες 

6. Τετραχρωμία:  (μέθοδος τυπογραφικής 
ανατύπωσης εικόνων με 4 πλάκες διαφορετικού 

χρώματος. Εκτύπωση με πιεστήριο, 
λιθογραφία ή με Letterpress)
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Το έκθεμα - γενικά

 Ένα έκθεμα ΚΠ μπορεί να έχει γεωγραφική 
(τοπογραφική) επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων για 
παράδειγμα εικόνων από ένα μέρος ή μια περιοχή. 
Μπορεί να αναπτυχθεί και θεματικά. Επίσης ένα συμβάν 
μπορεί να εμφανίζεται ως μια μορφή ρεπορτάζ, ή το 
έκθεμα μπορεί αφορά έναν εκδότη, φωτογράφο, 
καλλιτέχνη, τυπογράφο, την εκτυπωτική διαδικασία ή το 
υλικό κατασκευής της ως θέμα. 

 Η πρωτότυπη σκέψη και η δημιουργικότητα μπορεί 
επίσης να οδηγήσουν σε διαφορετικές επεξεργασίες ενός 
εκθέματος.
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Το έκθεμα - γενικά (συν.)

 Ο τίτλος πρέπει να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του 
εκθέματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Το σχέδιο πρέπει να δείχνει την πρόθεση και τη δομή του 
εκθέματος. 

 Ο τίτλος και το σχέδιο πρέπει να παρουσιάζονται στην 
εισαγωγική σελίδα και να γράφονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της FIP.

 Η αντιμετώπιση του εκθέματος θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τον τίτλο και το σχέδιο. 

 Κάθε ΚΠ πρέπει να συνδέεται με το επιλεγμένο θέμα. 
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Το έκθεμα - γενικά (συν.)

 Η ποικιλία (ποικιλομορφία) του υλικού έχει ιδιαίτερη 
σημασία.

 Πρωτότυπο φωτογραφικό αρχειακό υλικό που 
χρησιμοποιείθηκε ως βάση για δοκίμια στην παραγωγή 
ΚΠ θα ανταμειφθεί.

 Ιδιωτικής παραγωγής ΚΠ (δηλ. όχι από κάποιον επίσημο 
εκδότη/τυπογράφο), οι οποίες μπορεί να αποστέλλονται 
από την ταχυδρομική υπηρεσία, δεν είναι από μόνες 
τους κατάλληλες για ένα ολόκληρο έκθεμα, αν και 
επιτρέπονται ως μέρος (που δεν υπερβαίνει το 10%) ενός 
εκθέματος.

 ΚΠ με εικόνες που δείχνουν λεπτομέρειες με ανθρώπους, 
δραστηριότητες, μεταφορές κ.λπ. είναι πιο σημαντικές 
από αυτές με γενικές απόψεις.
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Το έκθεμα - γενικά (συν.)

 Τα τμήματα του εκθέματος πρέπει να δείχνουν τη δομή και τη 
λογική εξέλιξη μέσα στο έκθεμα και να επιδεικνύουν 
προσωπική δημιουργικότητα, γνώση και έρευνα.

 Τα εκθέματα ΚΠ στις εκθέσεις FIP θεωρούνται μέχρι σήμερα 
πειραματική τάξη, αλλά γίνονται δεκτά ως ανταγωνιστική 
κατηγορία. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, πλην 
συμμετοχής των εκθεμάτων στα Μεγάλα Βραβεία.

 Ένα έκθεμα ΚΠ πρέπει να αξιολογείτε από κριτική επιτροπή 
FIP που αποτελείται από ειδικούς αυτού του υλικού. Μόλις 
πριν μερικούς μήνες διορίσθηκαν οι πέντε πρώτοι διεθνείς 
κριτές. 

 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να υπάρχει φυσικό σημείο 
έναρξης και λήξης του εκθέματος
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Από τη συλλογή στο έκθεμα

 Μπορούμε να κάνουμε μια συλλογή ΚΠ μίας συγκεκριμένης 
περιοχής/χώρας/τύπου/υλικού κατασκευής/εκτύπωσης ή ότι 
άλλο μας αρέσει, να βάλουμε μέσα ότι άλλο «σχετικό» κατά 
τη γνώμη μας αντικείμενο θέλουμε, να τις τοποθετήσουμε σε 
ότι εκθεσιακά φύλλα θέλουμε, μπορούμε ακόμη και να τις 
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

 Άλλο είναι συλλογή και άλλο είναι έκθεμα
 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

 Αυτά θα δούμε στη συνέχεια…
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Κρίση και Κριτική 

 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Εκθέσεων FIP κατά την κρίση 
ενός εκθέματος ΕΤΔ, η κριτική επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει 
τα παρακάτω γενικά κριτήρια τα οποία είναι τα ίδια με των 
υπολοίπων κλάσεων:  

1.    Ιδέα, Σχέδιο (10) και Επεξεργασία (20) 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.
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1. Ιδέα, Σχέδιο (10 β.) και Επεξεργασία (20 β.)

29

 Ένα έκθεμα ΚΠ αντιμετωπίζεται σύμφωνα 
με ένα γεωγραφικό (τοπογραφικό) θέμα, 
ένα θεματικό θέμα ή σύμφωνα με μια 
ειδική πτυχή (έναν καλλιτέχνη, την 
εκτύπωση, το υλικό), πάντα σύμφωνα με 
την επιλογή του εκθέτη.

 Έκθεμα με Θέμα: Προπαγάνδα

 1920 Δημοψήφισμα στο Slesvig (Σλέσβιχ)  
Προεκλογική αφίσα - Η μητέρα Δανία 
μπροστά από τον γερμανικό αετό

Τώρα η Δανία καλεί τα παιδιά της στο σπίτι. 
Αντίο για πάντα στον Γερμανικό αετό.



1. Ιδέα, Σχέδιο και Επεξεργασία (συν.)

 Ο τίτλος και το σχέδιο πρέπει να παρουσιάζονται στην εισαγωγική σελίδα.
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1. Ιδέα, Σχέδιο και Επεξεργασία  (συν.) 

 Το σχέδιο πρέπει να δείχνει την πρόθεση και τη δομή του εκθέματος. 

 Ο τίτλος καθώς και οι κύριες ενότητες και υποενότητες του εκθέματος πρέπει να 
δείχνουν τη δομή και τη λογική εξέλιξη μέσω της έκθεσης και να επιδεικνύουν 
προσωπική δημιουργικότητα, γνώση και έρευνα.
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1. Ιδέα, Σχέδιο και Επεξεργασία (συν.) 

 Ο τίτλος πρέπει να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του εκθέματος με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

 Η αντιμετώπιση του εκθέματος πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τίτλο και το 
σχέδιο. 

 Κάθε ΚΠ πρέπει να συνδέεται με το επιλεγμένο θέμα.
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1. Ιδέα, Σχέδιο και Επεξεργασία (συν.)

 Η ποικιλία (ποικιλομορφία) του υλικού έχει ιδιαίτερη σημασία.
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2. Γνώση και Έρευνα (35 β.)

 Ο εκθέτης αναμένεται να δείξει γνώση των καρτών που εκθέτει.

 Η προσωπική γνώση και έρευνα μπορεί επίσης να αποδειχθεί με την χρήση 
υλικού, εκεί όπου μόνο έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστη ή καθόλου έρευνα, για 
παράδειγμα ένας ασυνήθιστος τομέας συλλογής. 

 Η έρευνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνώση του θέματος, και αυτό 
πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω της επιλογής και της ποικιλίας του υλικού 
καθώς και με σύντομο κείμενο σε σχέση με κάθε ΚΠ.

 Τα κείμενα πρέπει να περιέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα και 
μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον φωτογράφο ή τον 
καλλιτέχνη. 

 Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εκτύπωσης και τον  τυπογράφο ή/και 
εκδότη πρέπει να αποδεικνύονται με κατάλληλο τρόπο. 

 Οι τεχνικές πληροφορίες πρέπει να εκτείνονται πέρα από αυτές που είναι 
τυπωμένες στις ΚΠ.

 Οι ΚΠ πρέπει να επιλέγονται σωστά σε σχέση με το θέμα και το περιγραφικό 
κείμενο.

 Και τέλος, η βιβλιογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές 
οποιασδήποτε πρωτότυπης έρευνας.
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2. Γνώση και Έρευνα (συν.)

 Η έρευνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνώση του θέματος και των ΚΠ, και αυτό 
αποδεικνύεται σε ένα σύντομο κείμενο για κάθε ΚΠ.

 Για παράδειγμα: 

35

 Ποια η μέθοδος εκτύπωσης και ποιος ο 
τυπογράφος

 Ποια η ταχυδρομική διαδρομή και τα 
ταχυδρομικά τέλη

 ποια είναι η εικονιζόμενη πόλη, η ιστορία της, 
οι κάτοικοι της κ.λπ.

 Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης ή ο φωτογράφος



2. Γνώση και Έρευνα (συν.)

Κύρια ενότητα ή Υποενότητα

Ουρ – Πανοραμική άποψη των ανασκαφών

.

Ιστορικά στοιχεία 

Οι ανασκαφές στην Ουρ έγιναν το 
1922-1934 από αρχαιολόγους του 
Βρετανικού Μουσείου και του 
Μουσείου της Πενσυλβάνια.

Κατά τις ανασκαφές βρέθηκε ότι 
το νεκροταφείο που βλέπουμε 
χρησιμοποιήθηκε για 3 αιώνες.

Στοιχεία κάρτας 
(εκδότης/τυπογράφος, α/α, 
είδος κάρτας/εκτύπωσης, 
αχρησιμοποίητη/χρησιμοποιη
μένη/ταχυδρομημένη)

Εκδότης: A & K Naman, Baghdad.

Κάρτα Νο. 25.

Φωτοκάρτα

**

36
Λεζάντα 

Η πόλη Ουρ των Χαλδαίων - Πανοραμική άποψη



3. Κατάσταση (10 β.) και Σπανιότητα (20 β.)

Κατάσταση: 

 Τα επιλεγμένα στοιχεία πρέπει να 

εμφανίζονται  στην καλύτερη δυνατή 

ποιότητα που είναι διαθέσιμη για το 

επιλεγμένο θέμα.

 Να μην λείπουν ή να έχουν λυγισμένες 

γωνίες, γρατσουνιές, σκισίματα, 

τσακίσματα κ.λπ. που θα επηρεάζουν την 

κατάσταση.
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3. Κατάσταση και Σπανιότητα (συν.)

Κατάσταση (συν.)

 Ωστόσο, θα δοθεί μια ορισμένη ανοχή για παλαιότερα, αναρτημένα αντικείμενα. 
Αυτό θα ισχύει και για παλαιότερες ΚΠ με γραμμένο κείμενο από την πλευρά της 
εικόνας, πριν εισαχθεί το διχοτομημένο πίσω μέρος, στο βαθμό που αυτή η γραφή 
δεν είναι ιδιαίτερα κακής ποιότητας με λεκέδες μελανιού, μουτζούρες κ.λπ.
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3. Κατάσταση και Σπανιότητα (συν.)

Η Σπανιότητα των ΚΠ σχετίζεται άμεσα:

 Με τη δυσκολία που βρίσκονται 

 Τη δυσκολία απόκτησης τους

 Πόσο δύσκολο θα ήταν να αντιγραφεί 

το έκθεμα
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4. Παρουσίαση (5 β.)

 Ο εκθέτης θα πρέπει να εξετάσει ποιο μέγεθος φύλλου ταιριάζει 
καλύτερα στο υλικό και το μέγεθος των πλαισίων που 
χρησιμοποιούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο

 Τα προτεινόμενα μεγέθη φύλλων εκθεμάτων είναι:

1) 21 cm x 29,7 cm (μέγεθος A4) ή 23 cm x 29 cm - 4 φύλλα σε μια 
σειρά

2) 42 cm x 29,7 cm (μέγεθος A3) ή 46 cm x 29 cm - 2 φύλλα σε μια 
σειρά

3) 31cm x 29cm - 3 φύλλα σε μία σειρά.

 Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού παρουσιάζεται καλύτερα σε 
απαλό κρεμ ή σε λευκό χαρτί
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4. Παρουσίαση (συν.)

 Το έκθεμα πρέπει να μπορεί να εκτεθεί σε εκθεσιακά πλαίσια της τυπικής διεθνούς μορφής 
των 16 σελίδων Α4 ανά πλαίσιο ή ισοδύναμα, π.χ. Α3.
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4. Παρουσίαση (συν.)

 Το καδράρισμα ή η ψάθα μπορεί να αυξήσουν την οπτική 
εντύπωση

 Εικονογραφήσεις (χάρτες, σχέδια κ.λπ.) ή αντικείμενα, που έχουν 
άμεση σύνδεση με το θέμα ή την ανάπτυξη των ΚΠ, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένους αριθμούς, αλλά όχι έτσι ώστε 
οι ΚΠ να γίνουν δευτερεύουσες σε σχέση με το έκθεμα.

 Το κείμενο πρέπει να είναι ελκυστικό και με γούστο. 

 Η συνολική εντύπωση του εκθέματος είναι σημαντική, όπως και η 
ποικιλία στην τοποθέτηση. 

 Μια καλή παρουσίαση επηρεάζει τη συνολική εντύπωση του 
εκθέματος – ακόμα κι αν η υψηλότερη βαθμολογία της είναι 
μόνο 5 βαθμοί
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Παράδειγμα παρουσίασης ΚΠ

 Άνω μισή σελίδα από το έκθεμα «From Mine(ral) to Mill 1900-1975” (Phillip 
J. Stager, USA)
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Παράδειγμα παρουσίασης ΚΠ (συν.)

3.1 BUFFALO (τίτλος κεφαλαίου ή ενότητας)
(πληροφορίες για την περιοχή) Η βιομηχανία χάλυβα και σιδήρου του Buffalo βρισκόταν από την Tonawanda

στα βόρεια έως τη Lackawanna στο νότο και κατά μήκος του ποταμού Buffalo.

(πληροφορίες για την ΚΠ) Αρκετοί γερανοί ετοιμάζονται να ξεφορτώσουν το μετάλλευμα από τις 

φορτηγίδες στο Tonawanda Iron & Steel Works

(στοιχεία κάρτας) Εκδότης: The Valentine & Sons, Νέα Υόρκη, Τυπώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία                      

(στοιχεία χρήσης) Σφραγίδα Ταχυδρομείου: TONAWANDA N.Y. 4.12.1909
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Παράδειγμα παρουσίασης ΚΠ (συν.)
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Σελίδα από το έκθεμα 

«THE ROYAL PALM TOUR» 

(Phillip J. Stager, USA)



Παράδειγμα παρουσίασης ΚΠ (συν.)
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Σελίδα από το έκθεμα 
«PRAGUE - IMPORTANT 
EXHIBITIONS 1891-1937» 
(Lindy Bosworth, Maidstone, UK)



Παράδειγμα παρουσίασης ΚΠ (συν.)
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Άνω μισή σελίδα από το έκθεμα «Thessaloniki (during WW I) through the eyes of Rollet» 
(Ath. Paschos, Greece)



Μετάλλια &  Βραβεία

Απονέμονται μετάλλια ως εξής:

 Μεγάλο Χρυσό 95-100 β.

 Χρυσό 90-94 β. 

 Μεγάλο Επίχρυσο 85-89 β. 

 Επίχρυσο 80-84 β. 

 Μεγάλο Αργυρό 75-79 β. 

 Αργυρό 70-74 β. 

 Επάργυρο 65-69 β. 

 Χάλκινο 60-64 β.

 Πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται σε εκθέματα με λιγότερα από 60 
βαθμούς.

Μπορούν να απονέμονται ειδικά βραβεία ή/και οι ευχαριστίες της 
κριτικής επιτροπής, για εκθέματα που επιδεικνύουν εξαιρετική 
έρευνα ή πρωτοτυπία.
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Τελικά…

 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

 Ο κρίσιμος παράγοντας είναι πως τα τέσσερα προηγούμενα 
κριτήρια ερμηνεύονται σε σχέση με το συγκεκριμένο υλικό
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Σας ευχαριστώ πολύ!

Ερωτήσεις;
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