
Ανοικτός Φιλοτελισμός

Εισηγητής: Αντώνης Βιρβίλης

7/10/22 



Ο Ανοικτός Φιλοτελισμός:

➢ επιδιώκει να διευρύνει το φάσμα των εκθεμάτων και να επιτρέψει στους φιλοτελιστές να
συμπεριλάβουν αντικείμενα από άλλα συλλεκτικά πεδία, με στόχο την υποστήριξη και την
περαιτέρω ανάπτυξη της κατανόησης του φιλοτελικού υλικού που παρουσιάζεται

➢ παρέχει την ευκαιρία στον εκθέτη να συνδυάσει φιλοτελικά αντικείμενα με άλλα, που
προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως πολιτιστικές, κοινωνικές, βιομηχανικές, εμπορικές
και άλλες, δείχνοντας έτσι βαθύτερη γνώση και έρευνα του θέματος

➢ αποβλέπει στην προσέλκυση νέων συλλεκτών στο εκθεσιακό πεδίο, εντυπωσιάζοντάς τους
με το ποικιλόμορφο υλικό, που συνδυάζουν τα εκθέματα του ΑΦ



➢ Το φιλοτελικό υλικό πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% του εκθέματος

➢ Το ΜΗ φιλοτελικό υλικό μπορεί να καλύψει μέχρι το ήμισυ του εκθέματος.

➢ Η ποικιλία, ωστόσο είναι εκείνη, που θα βαρύνει κατά την κρίση της «Επεξεργασίας» και
τη στάθμιση του «Υλικού».

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσοστά κάλυψης
δεν προσμετρώνται φύλλο προς φύλλο, 

αλλά στο σύνολο του εκθέματος .



• Ένα έκθεμα ΑΦ πρέπει να παρουσιάζει την ανάπτυξη του επιλεγμένου θέματος με ευφάνταστο και
δημιουργικό τρόπο, πολύ περισσότερο αφού ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
απρόοπτα, ακόμη και προκλητικά αντικείμενα πέρα των φιλοτελικών.

• Το φιλοτελικό υλικό πρέπει να είναι παρόμοιο με εκείνο, που γίνεται αποδεκτό σε εκθέματα όλων των
άλλων τάξεων και πρέπει να περιγράφεται με τους κατάλληλους φιλοτελικούς όρους.

• Το ΜΗ φιλοτελικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει κάθε αντικείμενο, που μπορεί να εκτεθεί μαζί με το
φιλοτελικό υλικό, πάνω στα φύλλα των γνωστών εκθεσιακών πλαισίων (σε βάθος 1-5 χιλιοστών),
εφόσον βέβαια δεν είναι επικίνδυνο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαγορευμένο.

• Τα ΜΗ φιλοτελικά αντικείμενα πρέπει να είναι σχετικά με το επιλεγμένο θέμα και να χρησιμεύουν
στην πληρέστερη ανάδειξή του.



Ο Ανοικτός Φιλοτελισμός
προσφέρει στον συλλέκτη την
ευκαιρία να παρουσιάσει τα πιο
ευφάνταστα εκθέματα με μεγάλη
ποικιλία ετερόκλητου υλικού.

Ενδεικτικά το έναντι έκθεμα
ενός πλαισίου με θέμα «Ο πρόγονός
μου Δρ. Goudron».

Πρόκειται για ιταλο-ελβετικής
καταγωγής γιατρό, εφευρέτη και
φιλάνθρωπο, πρόγονο προφανώς του
εκθέτη.

Μεταξύ άλλων επινόησε την
ασφαλτόστρωση των δρόμων για
λόγους καθαριότητας και υγείας.



• Αυτούσια – υπό κλίμακα (για κούκλες) – αντίγραφα

υποδημάτων (μπότες) για ψάρεμα και κηπουρική

• μηχανόσημο (red meter) επι φακέλου, που φέρει

διαφήμιση γαλλικής εταιρείας, η οποία κατασκευάζει

γαλότσες

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



• Αναμνηστικά γραμματόσημα (Margot Fonteyn & M.

Jackson)

• CDs με εξώφυλλα εικονογραφημένα με τα

υποδήματά τους`

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



• Επεξεργασία 30
1. Τίτλος και πλάνο 10
2. Ανάπτυξη 20

• Γνώση και έρευνα 35
1.Φιλοτελική γνώση και έρευνα 20
2.Μη φιλοτελική γνώση και έρευνα 15

• Υλικό 30
1. Κατάσταση 10
2. Σπανιότητα 20

• Παρουσίαση 5

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΙ                                   100



Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ – που βαθμολογούνται μέχρι 10 βαθμούς – πρέπει

να ανταποκρίνονται, όσο πιο καλά γίνεται, στον σκοπό του εκθέματος και στην

ανάπτυξή του.

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – που βαθμολογείται μέχρι 20 βαθμούς – αφορά:

• Τη συνεπή ανάπτυξη του θέματος, σύμφωνα με το πλάνο της εισαγωγική σελίδας,

με τρόπο κατανοητό και εύληπτο

• Την παροχή πληροφοριών για το μη φιλοτελικό υλικό και τον τρόπο, που αυτό

υποστηρίζει τη συμπληρωματική ανάπτυξη του εκθέματος

• Αναφορές χρήσιμης – συναφούς με το θέμα – βιβλιογραφίας



• Στην περίπτωση του ΑΦ γίνεται δεκτό ότι η έρευνα επεκτείνεται και σε

άλλους ευρύτερους τομείς, έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη κάλυψη του

επιλεγέντος θέματος.

• Η γνώση, φιλοτελική και μη, τεκμηριώνεται από την επιλογή του υλικού

καθώς και τη σύντομη, αλλά ουσιαστική περιγραφή του.

• Οπωσδήποτε, πρέπει να καθίσταται απολύτως κατανοητός ο τρόπος

διασύνδεσης ετερόκλητων, πολλές φορές, αντικειμένων μεταξύ τους, καθώς

και πώς αυτά υπηρετούν το θέμα του εκθέματος.



«Η μετανάστευση των Ιταλών στην

Αμερική»: 14.000.000 Ιταλοί εγκατέλειψαν τη

γενέτειρά τους για να βρουν μια «καλή τύχη» στην

άλλη άκρη της γης.

Στην έναντι σελίδα συμπεριλαμβάνονται:

• καρτολίνα με χάρτη διαδρομών μετανάστευσης,

• εφημερίδα της εποχής με άρθρα για την αθρόα

μετανάστευση

• γραμματόσημα με τη βαλίτσα και το ξενοδοχείο

του μετανάστη καθώς και με το λιμάνι Rosario,

πύλη εισόδου των μεταναστών στην Αργεντινή.



Ο εκθέτης παρουσιάζει πληροφορίες για τη «Μικρή

Ιταλία» στη Νέα Υόρκη, με χρήση:

• κατάλληλα εικονογραφημένων επιστολικών

δελταρίων

• μηχανόσημου και

• δύο νομισμάτων

Η συνοπτική, αλλά ουσιαστική, επεξήγηση του

συνδυασμού αυτών των αντικειμένων πιστοποιεί τις

γνώσεις του εκθέτη, αλλά και το βάθος της σχετικής

έρευνάς του.



• Το φιλοτελικό υλικό πρέπει να είναι γνήσιο.

• Το ΜΗ φιλοτελικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, θα πρέπει να είναι

και αυτό πρωτότυπο, όπου προσφέρεται τέτοια δυνατότητα.

• Τυχόν χρήση αναπαραγωγών πρέπει να διαφέρουν από το πρωτότυπο τουλάχιστον 25%

• Είναι ευνόητο ότι οι εκθέτες στην ΑΤ πρέπει να εκμεταλλευτούν την παρεχόμενη ευχέρεια

χρήσης και μη φιλοτελικού υλικού για την παρουσίαση του θέματος. Οι κριτές

αξιολογούν ιδιαίτερα την ύπαρξη και άλλων εντυπωσιακών μικροαντικειμένων, πέρα του

φιλοτελικού υλικού και των καρτ-ποστάλ



Φιλοτελικό υλικό:

• Α1) ΦΠΗΚ

• Α2) Flame

Μη φιλοτελικό υλικό:

• Β1) Δίσκος βινιλίου (45 στρ.)

• Β2) Περιλαίμιο με μετάλλιο

• Β3) Καρφίτσα πέτου (Pin)

Α

Β



Χιουμοριστική κάρτα και καρφίτσες

πέτου (pins) από ποδηλατοδρομικούς

αγώνες κατά το τέλος της δεκαετίας του

’40.



• Το έκθεμα, ιδίως λόγω της ποικιλίας των αντικειμένων, πρέπει να είναι

ισορροπημένο.

• Βασικός στόχος είναι η παρουσίαση ενός ελκυστικού εκθέματος. Στην

προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθήσει η τοποθέτηση του υλικού σε φύλλα

Α3 ή και άλλων διαστάσεων.

• Το μη φιλοτελικό υλικό δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 5 mm,

ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στα σχεδόν τυπικά πλαίσια μιας

φιλοτελικής έκθεσης.



Παρουσίαση ετερόκλητου υλικού:

❖ Γραμματόσημα

❖ Υδατόσημα - επισημάνσεις

❖ Δελτάρια

❖ Κάρτες Μάξιμουμ

❖ Φάκελοι προπληρωμένου 

τέλους

σε φύλλο διαστάσεων Α3, το οποίο 

αναμφίβολα προσφέρεται για 

εκθέματα Ανοικτού Φιλοτελισμού.



• Ταχυδρομικού (γραμματόσημο με εικόνα από τις

«συνθήκες ταξιδίου» μεταναστών)

• Τηλεγραφικού (τηλεγράφημα LINEE ITALIANE PER

TUTTO IL MONDO) &

• Τηλεφωνικού (τηλεκάρτα της πόλης της Νέας

Υόρκης, με το άγαλμα της Ελευθερίας, που

αντίκρυζαν οι μετανάστες κατά την άφιξή τους

στο Νέο Κόσμο).



Η έναντι σελίδα είναι αφιερωμένη στις γκέτες, που 
κάλυπταν τα παπούτσια, ήταν κατασκευασμένες από μαλακό 
υλικό και απαιτούσαν τη χρήση καλτσοδέτας. 

Ο Σπύρος Λούις παρουσιάζεται εδώ με την εθνική 
ανδρική ενδυμασία μας, με γκέτες που καλύπτουν τα 
παπούτσια του

Τα γραμματόσημα δείχνουν τη χρήση της γκέτας, τόσο 
σε στρατιωτικές, όσο και πολιτικές ενδυμασίες. 

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



• Μηχανόσημο, που διαφημίζει παπούτσια

τύπου εσπαντρίγ.

• Σπιρτόκουτο με διαφήμιση παπουτσιών

• Ταξιδεμένος φάκελος από Λειψία σε Αθήνα

(1936) με αναμνηστική σφραγίδα ΛΕΙΨΙΑ Η

ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



Γυναικεία παπούτσια σε:
❖ Ταχυδρομημένη καρτ-ποστάλ (σε 

παράθυρο) με αναμνηστική σφραγίδα 
για έκθεση υποδημάτων

❖ Μηχανόσημο με διαφήμιση βιομηχανίας 
υποδημάτων

❖ Διαφημιστική κάρτα βιομηχανίας 
υποδημάτων (ΗΠΑ)

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



Υποδήματα πυροσβεστών (καλύμματα ποδιών) σε:

❖ Κάρτα Μάξιμουμ

❖ Ταχυδρομικό φάκελο με αναφορά στα 180

χρόνια της πυροσβεστικής υπηρεσίας του

Βουκουρεστίου

❖ Γραμματόσημα Νέας Ζηλανδίας και Αυστρίας.

Η συγκέντρωση και παρουσίαση ετερόκλητου

υλικού (φιλοτελικού και μη) αποδεικνύει την

έρευνα και γνώση του θέματος από τον συλλέκτη.

(συλλογή: Βασ. Αποστολόπουλου)



Με βάση τις τελευταίες «Οδηγίες» (Guidelines) για την Τάξη της Ταχυδρομικής Ιστορίας
(άρθρο 2c) επιτρέπεται σε ένα έκθεμά της να συνυπάρχει φιλοτελικό και ΜΗ υλικό, με την
προϋπόθεση ότι το τελευταίο θα έχει μικρή συμμετοχή και οπωσδήποτε θα παίζει ένα
συμπληρωματικό-βοηθητικό ρόλο σ’ ό,τι αφορά την ανάπτυξη του θέματος.

Αντίθετα, σε ένα έκθεμα ΑΦ η συμμετοχή του ΜΗ φιλοτελικού υλικού είναι
οπωσδήποτε καθοριστική και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 50% των εκτιθέμενων
αντικειμένων.

Κατά συνέπεια, ένα έκθεμα κατατάσσεται στην τάξη της Ταχυδρομικής Ιστορίας εφόσον
το ΜΗ φιλοτελικό υλικό, που περιλαμβάνει έχει υποστηρικτικό και μόνο ρόλο και στην τάξη του
Ανοικτού Φιλοτελισμού εφόσον το υλικό αυτό (ΜΗ φιλοτελικό) έχει ισότιμη βαρύτητα με το
φιλοτελικό.




