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Γιατί εκθέτω? 

v Για τη χαρά της δημιουργίας 
v Για την αναβάθμιση της συλλογής μου στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης  ενός εκθέματος
v Για την ευκαιρία να τύχω εποικοδομητικής κριτικής
v Για να προσφέρω γνώσεις σε τρίτους 
v Για να αποτελέσω έμπνευση για τους νεότερους κα να τους 

δώσω την ευκαιρία να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα του 
θεματικού φιλοτελισμού

v Για τη γνωριμία με άλλους συλλέκτες με τα ίδια φιλοτελικά 
ενδιαφέροντα (για ανταλλαγή απόψεων, αλλά και υλικού).

ΟΤΑΝ ΕΚΘΕΤΩ ΒΟΗΘΩ ΚΑΙ ΒΟΗΘΙΕΜΑΙ 



Όταν συμμετέχω σε εκθέσεις γνωρίζω ότι:

v Κάθε έκθεση (Τοπική, Πανελλήνια, Εθνική, Διεθνής) έχει τον
δικό της κανονισμό. Μελετώ και προσαρμόζομαι.

v Δεν αγνοώ τις εκθέσεις εκτός συναγωνισμού (τοπικές ή
Πανελλήνιες). Ιδίως αν είναι η πρώτη μου φορά.

v Εστιάζω πάντοτε στη γενική ανάπτυξη του θέματος (πλάνο)
και όχι σε μικρολεπτομέρειες.

v Δεν με απασχολεί αν πλεονάζει υλικό. Έχω την ευκαιρία να
διαλέξω το καλύτερο.

v Με την ευκαιρία κάθε έκθεσης, προσπαθώ να ανανεώνω το
έκθεμά μου, αναβαθμίζοντας τα φιλοτελικά αντικείμενα, που
περιλαμβάνει ή προσθέτοντας νέα. Κατανοώ ότι η διαδικασία
αυτή σταδιακά οδηγεί στη βελτίωση του εκθέματος χωρίς
ιδιαίτερο άγχος. Κατανοώ επιπλέον ότι ένα έκθεμα απαιτεί
«χρόνο ωρίμανσης».



Ιστορική εξέλιξη της παρουσίασης θεματικών εκθεμάτων: 1ο στάδιο

v Απλή παρουσίαση γραμματοσήμων σε προεκτυπωμένες σελίδες άλμπουμ.
(«Το άλογο»)



Ιστορική εξέλιξη της παρουσίασης 
θεματικών εκθεμάτων: 2ο στάδιο

v Οι εκθέτες δημιουργούν δικό τους φύλλο 
παρουσίασης των φιλοτελικών τους 
αντικειμένων, προσθέτοντας μικρή 
περιγραφή

(«Προσωπικότητες»).



Ιστορική εξέλιξη της παρουσίασης 
θεματικών εκθεμάτων: 2,5ο στάδιο. 

v Εισαγωγή ποικιλίας φιλοτελικού υλικού



Ιστορική εξέλιξη της παρουσίασης 
θεματικών εκθεμάτων: 3ο στάδιο

v Εισαγωγή εξειδικευμένου φιλοτελικού 
υλικού και λεπτομερής περιγραφή του
(τευχίδια, μηχανόσημα, μονόφυλλα κλπ).



Ιστορική εξέλιξη της παρουσίασης 
θεματικών εκθεμάτων: 3,5ο στάδιο

v Σημαντική αύξηση και ισορροπημένη 
χρήση διαφοροποιημένου και υψηλής 
ποιότητας κατάλληλου φιλοτελικό υλικό 



Ιστορική εξέλιξη της 
παρουσίασης θεματικών 

εκθεμάτων: 4ο στάδιο

v Εξαιρετικά εξειδικευμένο 
και σπάνιο φιλοτελικό 
υλικό, παρουσιασμένο 
όμως με βάση θεματικά 
κριτήρια. 



Εξελικτική πορεία εκθεμάτων και βραβεύσεων 



Βασικές αρχές κρίσης εκθεμάτων

v Κάθε έκθεμα κρίνεται με βάση την αξία του, όπως αυτή προκύπτει από την
ανάπτυξη του θέματος και το φιλοτελικό περιεχόμενό του.

v Αν και οι εκθέσεις αποκαλούνται «συναγωνισμού», εντούτοις τα εκθέματα
κρίνονται αυτοτελώς.

v Σύγκριση μεταξύ εκθεμάτων λαμβάνει χώρα μόνον κατά την ψηφοφορία για
απονομή ενός «Grand Prix».

v Δεν αφαιρούνται βαθμοί για φιλοτελικά αντικείμενα, τα οποία ο συλλέκτης δεν
περιλαμβάνει στο έκθεμα (είτε λόγω έλλειψής τους, είτε εκ προθέσεως).

Στις φιλοτελικές εκθέσεις συναγωνισμού (ΕΘΝΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ) η κρίση των
κριτών είναι τελεσίδικη. Οπωσδήποτε βασίζεται στους κανονισμούς, αλλά δεν
παύει να είναι υποκειμενική. Αναμφίβολα, επιδέχεται κριτικής, αλλά όχι
αμφισβήτησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, οι προηγούμενες βραβεύσεις δεν διασφαλίζουν τις επόμενες.
Ο εκθέτης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όλα τα παραπάνω κατά την

υποβολή αίτησης συμμετοχής σε μια έκθεση.



Κριτήρια αξιολόγησης θεματικού εκθέματος

1. Επεξεργασία                                                                              35
1. Τίτλος και πλάνο                                           15
2. Ανάπτυξη 15
3. Καινοτομία                                                      5

2. Γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα                               30
1. Θεματική γνώση                                           15
2. Φιλοτελική γνώση,  γενικότερα                 15

3. Κατάσταση και σπανιότητα                                                   30
1. Κατάσταση 10
2. Σπανιότητα 20

4. Παρουσίαση 5

ΣΥΝΟΛΟ                                       100



1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  - 1.1 Τίτλος και πλάνο                      Βαθμοί 15/35

Σε σχέση με τον ΤΙΤΛΟ, το ΠΛΑΝΟ και την πρώτη σελίδα, εξετάζεται εάν: 

v Ο τίτλος με οποιονδήποτε υπότιτλο καθορίζει το αντικείμενο του εκθέματος? 
v Το πλάνο είναι σαφές και λειτουργικό?
v Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές? 
v Γίνεται αναφορά σε συντμήσεις?

Και ακόμη, εάν ο τίτλος είναι πρωτότυπος και γιατί όχι προκλητικός:

Ø «Πικρά χάπια  και δυνατές σταγόνες» για έκθεμα φαρμακολογίας 
Ø «Η ιστορία ενός ανθρώπου, που είχε ένα όραμα: Ν’ αλλάξει τον κόσμο με τη 

βοήθεια του Χριστιανισμού» (η βιογραφία του Απόστολου Παύλου)



1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  - 1.2 Ανάπτυξη Βαθμοί 15/35

Σε σχέση με την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός θεματικού εκθέματος εξετάζεται εάν:

v Ακολουθεί λογική σειρά ?
v Εξελίσσεται ομαλά καλύπτονται όλες οι πτυχές του (όχι κατά τρόπο ασύνδετο 

και ασταθή)?
v Η περίοδος, που καλύπτει έχει δικαιολογημένη αρχή και τέλος?
v Ανταποκρίνεται στο πλάνο της εισαγωγικής σελίδας?
v Καλύπτει όλες τις πτυχές του θέματος με ισορροπία?
v Βασίζεται σε επαρκές κατάλληλο υλικό, κατάλληλα κατανεμημένο?



1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  - 1.3 Καινοτομία Βαθμοί 5/35

Σε σχέση με την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ εξετάζεται εάν το έκθεμα:

v Αφορά εισαγωγή νέων θεμάτων?

v Παρουσιάζει νέες πτυχές ενός καθιερωμένου ή γνωστού θέματος?

v Προχωρεί σε νέες προσεγγίσεις αναφορικά με γνωστά θέματα?

v Παρουσιάζει άγνωστα θεματικά φιλοτελικά αντικείμενα?



2. ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Βαθμοί 30
2.1 Θεματική γνώση                  Βαθμοί 15/30
2.2 Φιλοτελική γνώση                           Βαθμοί 15/30

Σε σχέση με τη ΘΕΜΑΤΙΚΗ και ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ γνώση  εξετάζεται εάν:

v Τηρούνται οι κανόνες του Θεματικού Φιλοτελισμού?

v Υπάρχει ποικιλία υλικού και η συμμετοχή του αιτιολογείται  με βάση θεματικά 
κριτήρια?

v Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα εκτιθέμενα φιλοτελικά είδη?

v Τε εκτιθέμενο υλικό είναι κατάλληλο για το θέμα? 

v Είναι οι περιγραφές των αντικειμένων λιτές, ουσιαστικές και προσφέρουν 
θεματικές και φιλοτελικές πληροφορίες?

v Υπάρχουν παραπομπές σε βιβλιογραφία?



Σε σχέση με την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ εξετάζεται εάν:

v Είναι η ποιότητα του εκτιθέμενου φιλοτελικού υλικού αποδεκτή?

v Τυχόν παρουσία ελλαττωματικού αλλά σπάνιου υλικού αιτιολογείται επαρκώς?

v Το υλικό κατανέμεται ισόρροπα ή μήπως ευνοεί κάποιο συγκεκριμένο
γραμματόσημο ή έκδοση?

v Μήπως υπάρχει έλλειψη κατάλληλου υλικού και γίνεται προσπάθεια κάλυψης
του κενού χώρου με επαναλήψεις, μεγάλους άχρηστους φακέλους ή
φυλλαράκια?

v Για εκθέματα μεγάλων προσδοκιών υπάρχει θεματικό υλικό, που μπορεί να
χαρακτηριστεί ως «σπάνιο» (σκίτσα καλλιτέχνη, δοκίμια, ταξιδεμένοι φάκελοι,
δελτάρια, σφραγίδες κ.ά.)?

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ                                                   Βαθμοί 30
3.1 Κατάσταση                            Βαθμοί 10/30
3.2 Σπανιότητα Βαθμοί 20/30



4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Βαθμοί 5

Σε σχέση με την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  εξετάζεται εάν:

v Είναι η γενική εικόνα του εκθέματος ελκυστική?

v Η περιγραφή των αντικειμένων είναι λιτή, ουσιαστική και παραλείπει τα 
αυτονόητα, έτσι ώστε να μην είναι «κουραστικό» για θεατές και κρίτές?

v Αξιοποιούνται επαρκώς θεματικά εργαλεία (πχ. παράθυρα)?

v Είναι ευανάγνωστο (κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά)?

v Έχει στοιχειώδη γραφιστική επιμέλεια?

v Υπάρχει ευχερής αντιστοίχιση της περιγραφής των αντικειμένων με τα ίδια τα 
αντικείμενα 

Συμβουλή πεπειραμένου εκθέτη: Είναι βέβαιο ότι μια καλή παρουσίαση προδιαθέτει 
ευνοϊκά τους κριτές απέναντι σε ένα έκθεμα. Εκμεταλλευθείτε αυτή την ανθρώπινη 

ευαισθησία με όσο το δυνατόν πληρέστερη επιμέλεια του εκθέματός σας. 



Συμβουλή πεπειραμένου εκθέτη: 
Φροντίστε να υπάρχουν 3-4 πολύ καλά φύλλα στο πρώτο πλαίσιο (είναι το 

«πρόγευμα των κριτών») και 2-3  επίσης καλά στο τελευταίο (είναι το 
«επιδόρπιο»).



q Ποικιλία φιλοτελικού υλικού:
Φιλοτελική γνώση

Γραμματόσημα:
v χωρίς οδόντωση
v με σφάλματα ή μετατόπιση στη

διάτρηση
v με ατελή εκτύπωση



q Φιλοτελική και θεματική γνώση

v Γερμανικό εορταστικό τετρασέλιδο
τηλεγράφημα με την αρχή του
Λουθηρανικού ύμνου και τον ίδιο
το Λούθηρο.



q Ποικιλία φιλοτελικού υλικού:
Φιλοτελική γνώση

v Δοκίμια χωρίς ή με μετατοπισμένο
κέντρο

v Άνω μέρος φεγιέ επί φακέλου,
κανονικά ταχυδρομημένου (σε
παράθυρο). Το φεγιέ φέρει μέρος
της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν
(τμήμα από την εισαγωγή της
αποτελεί από το 1985 τον επίσημο
Ύμνο της ΕΕ).

v Γραμματόσημα με συνθέτες Εθνικών
Ύμνων διαφόρων κρατών.



q Θεματική γνώση και έρευνα :

Φιλαρμονικές και χορωδίες

Αναφορά σε εξειδικευμένο θέμα
(φιλαρμονικές, που παιανίζουν εθνικούς
ύμνους) και η εκτεταμένη υποστήριξή της με:

Ø Τευχίδιο, με παρέλαση φιλαρμονικής

Ø Καρτ-ποστάλ με στρατιωτική σφραγίδα
Διοίκησης Στρατιωτικής Μουσικής

Ø Μηχανική εικονογραφημένη σφράγιση
με διαφήμιση επιδείξεων φιλαρμονικών

Ø Γραμματόσημο με χορωδία

Ø Εικονογραφημένες συναφείς σφραγίδες,

έτσι ώστε να αποδεικνύεται η θεματική
γνώση με προσωπική μελέτη και έρευνα.



q Θεματική γνώση και έρευνα:

Βρετανικός πατριωτικός ύμνος: Rule Britannia

Με συνοπτική αλλά άκρως κατατοπιστική
αναφορά για έναν επιμέρους ύμνο
αποδεικνύεται η θεματική έρευνα και γνώση,
η οποία, είναι ευνόητο, ότι πρέπει να
υποστηρίζεται από πλούσιο φιλοτελικό υλικό.

(Ποιός ο συνθέτης? Ποιά η χρονολογία
σύνθεσης? Ποιά η χρήση του?: σε παρελάσεις
από μπάντες αλλά και σε κινηματογραφικά
έργα και όπερα)




