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Ζ «ηξέια» ησλ θσλεέλησλ!
Μέζα ζην θαηαθαιφθαηξν ηνπ 2012, έλα λέν βηβιίν Γξακκαηηθήο
ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ
[1], πνπ εδψ θαη ηξία ρξφληα ήηαλ αλαξηεκέλν θαη «ήζπρν» ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη είρε αξρίζεη λα
δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία, μαθληθά «άλαςε θσηηέο» θαηαξράο ζηνλ
θπβεξλνρψξν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, θηάλνληαο κέρξη θαη ηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηελ Αθαδεκία Αζελψλ!
Γελ είλαη δπλαηφλ! Ζ λέα Γξακκαηηθή «θαηαξγεί» ηα θσλήεληα <ε>
θαη <σ>! Πνχ πήγαλ ηα δηπιά ζχκθσλα <μ> θαη <ς>; Δηζάγεη, σο
«θαηλά δαηκφληα», ηνπο «βάξβαξνπο» θζφγγνπο (δίςεθα ζχκθσλα)
<γθ>, <κπ>, <λη>! [2]. Πξνζπαζεί «εκκέζσο πιελ ζαθψο» λα
επηβάιεη ηε θσλεηηθή γξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα! [4]. Έγθιεκα!
Πξνδνζία!.
Βνχημε ν θπβεξλνρψξνο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Ζ ζθπηάιε
ηνπ «αλαζέκαηνο» κεηαβηβάδεηαη ξαγδαία απφ ηζηφηνπν ζε
ηζηφηνπν, απφ ηζηνιφγην ζε ηζηνιφγην, απφ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ψζπνπ έθηαζε ην «κήλπκα» (ζηξεβιφ
απφ ηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα εκπινπηηζκέλν θαη κε άιια
αηεθκεξίσηα «ζηνηρεία», ζπλσκνζηνινγηθά θαη άιια) ζε βνπιεπηηθέο
«Δξσηήζεηο» [3] θαη ζε αθαδεκατθέο Δπηζηνιέο [4].
Ο θαζεγεηήο Γ. Μπακπηληώηεο αλαιχεη ην ζέκα θαη απνδεηθλχεη
φηη πξφθεηηαη γηα ζχγρπζε θαη «έγεξζε αλχπαξθησλ πξνβιεκάησλ»
[5], αιιά θαη ν θαζεγεηήο Η. Καδάδεο (πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο) δειψλεη φηη ηίπνηε δελ παξαιείπεηαη ζην
ππφςε βηβιίν, ελψ, κε εθηεηακέλν δεκνζίεπκά ηνπο, 140
γισζζνιόγνη απνδεηθλχνπλ αλαιπηηθά φηη πξφθεηηαη γηα
αλππφζηαηεο, άδηθεο θαη επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηεο θαηεγνξίεο
θαηά ηνπ βηβιίνπ θαη επηζεκαίλνπλ ηελ απαξάδεθηε έθηαζε πνπ
πήξε ην ζέκα [6]. Καη άιια πξφζσπα, φκσο – γισζζνιφγνη θαη
κε – φπσο ν γξάθσλ, κε άκεζε ειεθηξνηαρπδξνκηθή παξέκβαζή
ηνπ, θαη κε άξζξα ηνπο: ν Ν. αξαληάθνο, ε Μ. Καηζνγηάλλνπ, ν
Θ. Βακβάθνο θ.ά. αληέδξαζαλ θπζηνινγηθά ζηελ νγθνχκελε
«ρηνλνζηηβάδα» ησλ επηθξηηψλ, νη νπνίνη ρσξίο θαλ λα δηαβάζνπλ
νχηε έλα νινθιεξσκέλν θεθάιαην απφ ην ππφςε βηβιίν ην
θαηαδίθαζαλ αζπδεηεηί...
Κπξηνιεθηηθά ζε θπξηεχεη απφγλσζε φηαλ, κε ηφζν νδπλεξφ ηξφπν,
δηαπηζηψλεηο κεξηθέο πηθξέο αιήζεηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο γχξσ
ζνπ:
–

Όηαλ – ζηελ Διιάδα ηνπ 21νπ αηψλα θαη ελψ έρεη ζρεδφλ
εθκεδεληζηεί ν αλαιθαβεηηζκφο – ππάξρνπλ ηφζνη εχπηζηνη
ζπκπνιίηεο καο, πνπ πηνζεηνχλ αβαζάληζηα νηηδήπνηε ηνπο
«ζεξβίξνπλ» (απφ αλνεζία ή θαθνβνπιία) θάπνηνη επηηήδεηνη,
OROGRAMMA No 115, July – August 2012,
ISSN 1106-1073
Bimonthly edition of
Hellenic Society for Terminology (ELETO)
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125 MAROUSI GREECE

T

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΛΔΣΟ:
Μειέηε, εθπόλεζε, ... θαη κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οξνινγίαο...
πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο θαη πξνώζεζε ηνπ ξόινπ ηεο ζηε
δηεζλή Οξνινγία...
(Από ην Καηαζηαηηθό)

Αξ.115 Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο 2012
ISSN 1106-1073
Σηκή: 3 ιεπηά

–

Όηαλ – ζηελ επνρή ηνπ Ίληεξλεη θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο
«Πιεξνθνξίαο» θαη ηεο «Γλψζεο» – ππάξρνπλ ηφζνη ιάηξεηο
ηεο ζχγρξνλεο «αζηηθήο κπζνινγίαο» πνπ αληί λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά γηα λα «δηαιχνπλ» ηνπο κχζνπο,
ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δηάδνζε θαη εμάπισζή ηνπο.

–

Όηαλ – ζήκεξα πνπ ν θαζέλαο πνπ έρεη πξφζβαζε ζην
Ίληεξλεη κπνξεί λα παίμεη θαη ηνλ ξφιν «δεκνζηνγξάθνπ» –
βιέπεηο λα θηλδπλεχεη θαη απηή ε πεληρξά έγθπξε
δεκνζηνγξαθία θαη νη βαζηθνί θαλφλεο δενληνινγίαο ηεο,
φπσο νη θαλφλεο ειέγρνπ ηεο εγθπξόηεηαο ηεο πεγήο θαη ηεο
αθξίβεηαο ηεο πιεξνθνξίαο.

–

Όηαλ ππάξρνπλ – ζήκεξα – δάζθαινη (καθάξη λα είλαη κφλν
έλαο!) πνπ ζπγρένπλ ηε θσλή κε ηε γξαθή, ηνλ θζόγγν κε ην
γξάκκα, ηνλ ήρν κε ην ζύκβνιό ηνπ. Πνηνη; Απηνί ακπιβώρ
πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη λα δηδάμνπλ πξώηα-πξώηα ζηα
παηδηά γπαθή θαη ανάγνυζη. Ναη! γξαθή (δειαδή πψο λα
παξηζηάλνπλ ηνπο θθόγγοςρ θαη ηηο λέξειρ ηεο θσλήο κε
γπάμμαηα θαη λέξειρ ηεο γξαθήο) θαη αλάγλσζε (δειαδή πψο
απφ ηα γπάμμαηα θαη ηηο λέξειρ ηεο γξαθήο λα αλαπαξάγνπλ
ηνπο θθόγγοςρ θαη ηηο λέξειρ ηεο θσλήο)!

Λνηπφλ; Πνηα είλαη ε αιήζεηα; «Έιακςε»; ή κήπσο «ηελ πήξε θαη
ηελ ζήθσζε» ν «θνπξληαρηφο» ηεο «αζηηθήο κπζνινγίαο» (έληππνο
θαη θπξίσο ειεθηξνληθφο) θαη έκεηλε πίζσ θάηη ζαλ: «Έλα, μυπέ!
Σόζα και ηόζα γίνονηαι! Όλοι έσοςμε γνώμη για ηη γλώζζα! Μποπεί
και να έσοςν δίκιο ηόζο πολλοί άνθπυποι πος ςιοθεηούν ηιρ
αιηιάζειρ και ζηηλιηεύοςν ηην... πποδοζία!»;
Ζ αιήζεηα είλαη πνιιαπιή:
- φηη κηιάκε κε θζόγγνπο θαη γξάθνπκε κε γξάκκαηα (πνπ είλαη
ζύκβνια ησλ θζφγγσλ).
- φηη ηφζν νη θζφγγνη φζν θαη ηα γξάκκαηα, ζρεκαηίδνπλ ιέμεηο θαη
θξάζεηο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο, αληίζηνηρα) πνπ θαη απηέο
είλαη ζχκβνια! ζχκβνια ησλ ελλνηώλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηνλ
λνπ καο πξηλ εθθέξνπκε ή γξάςνπκε νηηδήπνηε.
- φηη ε θάζε «γξακκαηηθή» είλαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη
πεξηγξαθή ησλ θαλόλσλ ζρεκαηηζκνύ θαη ρξήζεο ησλ
ιέμεσλ θαη θξάζεσλ (πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ) θαη είζηζηαη λα
αξρίδεη απφ ηνπο θζόγγνπο κηαο γιψζζαο, πνπ ρσξίδνληαη ζε
θσλήεληα θαη ζύκθσλα.
- φηη ε Νέα Διιεληθή έρεη 5 θζόγγνπο-θσλήεληα κε δηεζλή
θσλεηηθά ζχκβνια: [a], [e], [i], [o], [u], άζρεηα απφ ηα γξάκκαηα
κε ηα νπνία ζπκβνιίδνληαη νη θζφγγνη απηνί ζε δηάθνξεο ιέμεηο.
Σφζν νη πξνεγνχκελεο γξακκαηηθέο φζν θαη ην επίκαρν λέν
βηβιίν
απηνύο
αθξηβώο
ηνπο
θζόγγνπο-θσλήεληα
πεξηιακβάλνπλ. Ζ κφλε δηαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη φηη ηα
ζπκβνιίδεη κε: [α], [ε], [ι], [ο], [ου].
- φηη νη πξνεγνχκελεο γξακκαηηθέο αλέθεξαλ ξεηά φηη θαη ηα 24
γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ ρσξίδνληαη ζε θσλήεληα (πνπ είλαη
7) θαη ζε ζύκθσλα (πνπ είλαη 17) θαη απηφ δελ ήηαλ ιάζνο, αιιά
είλαη νξνινγηθά επηηξεπηφ1 θαη δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο
1

π.ρ. ζηε κνπζηθή ιέκε λόηα ηελ έλλνηα πνπ έρνπκε ζηνλ λνπ καο ηφζν γηα
ηνλ ήρν πνπ βγάδεη έλα πιήθηξν ηνπ πηάλνπ φζν θαη γηα ην ζύκβνιν
απηνχ ηνπ ήρνπ (π.ρ. ♪) πάλσ ζην πεληάγξακκν.
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γξακκαηηθήο ηεο ειιεληθήο, αιιά είλαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη
ζε άιιεο γιψζζεο φπσο π.ρ. ζηελ αγγιηθή. Αξθεί, βέβαηα, λα
έρνπκε ζπλείδεζε γηα πνην πξάγκα κηιάκε θάζε θνξά. Σν φηη ην
λέν βηβιίν (ζηελ παξάγξαθν 3.2 «Γξάκκαηα») δελ πξνβάιιεη
ξεηά ηνλ ρσξηζκφ θαη ησλ γξακκάησλ ζε θσλήεληα θαη ζχκθσλα,
ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη νη θζόγγνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ (ή
κάιινλ είλαη) θσλή, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί παπάλειτη, αιιά
είλαη απφιπηα ζπγγλσζηή, δεδνκέλνπ φηη παξαθάησ απηφλ ηνλ
ρσξηζκφ ην ίδην ην βηβιίν ηνλ ζεσξεί δεδνκέλν, αθνχ αθνινπζεί
ηελ «πεπαηεκέλε» ησλ πξνεγνχκελσλ γξακκαηηθψλ (π.ρ.
Δλφηεηα 3, όμοια ζύμθυνα, Δλφηεηα 4 ζςλλαβιζμόρ, διαλςηικά, ην
ηελικό ν θαη αιινχ).
- φηη κπνξεί ην βηβιίν λα κελ είλαη ηέιεην (φπσο εμάιινπ θαη θάζε
άιιν βηβιίν), αιιά νη επηθξηηέο ηνπ βηβιίνπ έβγαιαλ ηελ
«εηπκεγνξία» ηνπο βαζηδφκελνη ζε κηα «(αθαη)αλνεζία», ρσξίο
λα εγθχςνπλ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο θαη λα δηαβάζνπλ – αλ φρη
φιν ην βηβιίν – ηνπιάρηζηνλ ην επίκαρν θεθάιαην θαη (ην
ζνβαξφηεξν) λα θαηαιάβνπλ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη!
- θαη, ηέινο, φηη πέξα απφ θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα γίλνπλ ζηελ επαλέθδνζή ηνπ, ην επίκαρν βηβιίν όρη κόλν δελ
θαηαξγεί απηά πνπ ηνπ θαηακαξηπξνύλ, αιιά είλαη έλα
εγρεηξίδην ειθπζηηθό γηα ηνλ καζεηή θαη «πξνθιεηηθό» γηα ηνλ
δάζθαιν. Ο γφληκνο ζπλδπαζκφο βηβιίνπ–δαζθάινπ κπνξεί λα
θάλεη ην κάζεκα ηεο γξακκαηηθήο ηδηαίηεξα επράξηζην θαη
απνδνηηθφ. Σν βηβιίν ππάξρεη! (Πξν)θαινύληαη νη δάζθαινη!
ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ

γηα ηελ πξνβνιή επεηείσλ ειιεληθψλ ή δηεζλψλ γεγνλφησλ, ε Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία εγθξίλεη θάζε ρξφλν ηε
ρξεζηκνπνίεζε απιψλ αλακλεζηηθψλ ζθξαγίδσλ
5. αλεπίζεκεο εθδόζεηο (unofficial issues)
ηα γξακκαηφζεκα πνπ δελ εθδφζεθαλ απφ ηελ επίζεκε
Σαρ. Τπεξεζία δηαθξίλνληαη ζε:
α)
β)
γ)
δ)

εθδφζεηο θξαηηθήο παξαγγειίαο πνπ δελ έγηλαλ ηειηθά
απνδεθηέο
εθδφζεηο ηδησηψλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα αξρή
εθδφζεηο αλακλεζηηθψλ θχιισλ απφ θηινηειηθέο
εηαηξείεο
άιιεο θαηεγνξίεο

6. αληίπνπλ δεύγνο
ην δεχγνο απφ ζπλερφκελα γξακκαηφζεκα πνπ ε εηθφλα
ζην πξψην γξακκαηφζεκν είλαη φξζηα, ελψ ζην
ζπλερφκελν αλάπνδα
7. απνρξσκαηηζκόο
ε απψιεηα ή εμαζζέλεζε ηνπ θπζηθνχ ρξψκαηνο ηνπ
γξακκαηνζήκνπ
8. άξηην
ην γξακκαηφζεκν ην νπνίν έρεη πιήξε νδφλησζε, άξηηα
πεξηζψξηα θαη δελ έρεη θζνξά ή ειάηησκα
9. αζθξάγηζην (mint)

[1] Γπαμμαηική Ε΄ και η΄ Δημοηικού, Δηξήλε Φηιηππάθε-Warburton, Μηραήι
Γεσξγηαθέληεο, Γεψξγηνο Κνηδφγινπ, Μαξγαξίηα Λνπθά (http://www.pischools.gr/books/dimotiko/)
[2] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!
http://www.syllogosdelmouzos.gr/012/elgl12.pdf[ (Άξζξν δαζθάιαο –
κέινπο ηνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. «Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο»
πνπ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πιιφγνπ).
[3] Δξσηήζεηο βνπιεπηψλ αξ. 142/16-7-2012 (Β. Πνιχδσξα)
(http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=161027&catID=7
7), 230/18-7-2012 (Ζ. Καζηδηάξε, Π. Ζιηφπνπινπ) θαη 231/18-7-2012
(Ά. Γεσξγηάδε) θαη νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
(Κ. Αξβαληηφπνπινπ).
[4] Δπηζηνιή (22-8-2012) ηνπ Αθαδεκατθνχ Αξγχξε Κνπλάδε ζηελ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_
22/08/2012_493037)
[5] Έγεπζη ανύπαπκηυν πποβλημάηυν, Γ. Μπακπηληψηεο,
(http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=467906&h1=true (ΣΟ ΒΖΜΑ,
22-7-2012)
[6] Γηα ηελ επίζεζε ζην βηβιίν Γξακκαηηθήο ηνπ Γεκνηηθνχ
(http://news.in.gr/files/1/2012/07/14/GLOSSOLOGOI.pdf)

Κ.Β.

Φηινηειηθή Οξνινγία
H Φηινηειηθή Οξνινγία αλαθέξεηαη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο
θηινηειηθνχο φξνπο θαη νξηζκνχο ησλ θηινηειηθψλ ελλνηψλ ή
πξαγκάησλ.
Ζ Διιεληθή Φηινηειηθή Οξνινγία άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη κε ηελ
έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Φηινηέιεηα» πνπ εθδίδεηαη ρσξίο δηαθνπή
απφ ην 1924 έσο ζήκεξα απφ ηελ Διιεληθή Φηινηειηθή Δηαηξεία
(ΔΦΔ).
ηελ αξρή κε ηνλ ηίηιν ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζηεξψζεθε θαη ν φξνο
θηινηέιεηα (απφ ην θίλορ θαη ηέλορ) γηα λα δεισζεί ε πξνζήισζε
ζηα γξακκαηφζεκα απφ ζπιιεθηηθή αιιά θαη εξεπλεηηθή άπνςε.
Ο φξνο θηινηέιεηα απνδίδεη θαιχηεξα απφ ηνλ γαιιηθφ φξν
Philatélie (απνδεθηφο ην 1864) πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο ιέμεηο
θίλορ θαη αηέλεια ζεσξψληαο νηη ε ιέμε αηέλεια ζήκαηλε
«γξακκαηνζήκαλζε».
Έηζη, ηειηθά, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξάγσγνη φξνη
φπσο θηινηειηθόο, θηινηειηζκόο, θηινηειηζηήο θιπ. Αθνινπζεί
πιήζνο φξσλ νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη:
Α
1. αγνκάξηζην (mint without gum)
ην αζθξάγηζην γξακκαηφζεκν ρσξίο γφκα (θφιια) ζηε
πίζσ πιεπξά
2. αεξνθηινηειηζκόο
ε ζπιινγή αεξνπνξηθψλ γξακκαηνζήκσλ, ζθξαγίδσλ,
πξψησλ πηήζεσλ θιπ.
3. άθξν θύιιν
ην γξακκαηφζεκν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ ζηε δεμηά ή
αξηζηεξή άθξε ηνπ θχιινπ
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4. αλακλεζηηθή ζθξαγίδα (commemorative cancelation)

ην γξακκαηφζεκν πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νχηε έρεη
επηθνιιεζεί ζε επηζηνιή θαη δηαηεξεί ηε γφκα ηνπ
Β
10. βηληέηα
κηθξφ έλζεκν πνπ θπθινθνξεί σο γξακκαηφζεκν γηα
δηαθήκηζε (π.ρ. ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζ/λίθεο)
Γ
11. γνκόραξην ή ζαξληέξα (hinge)
κηθξφ θνκκάηη απφ δηαθαλέο ραξηί κε γφκα ζηε κηα πιεπξά
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθφιιεζε γξακκαηνζήκνπ
ζε ιεχθσκα
12. γξακκαηόζεκν (stamp)
κηθξφ έλζεκν, νξζνγσλίνπ ζπλήζσο ζρήκαηνο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθνχ
ηέινπο ζε αληηθείκελα πνπ δηαβηβάδνληαη κέζσ ηεο
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο.
Πξνγξακκαηνζεκηθή πεξίνδνο: Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ
αηψλα δελ ππήξρε νξγαλσκέλε Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία. Ζ
θξαηηθή αιιεινγξαθία δηαβηβαδφηαλ απφ εηδηθή ππεξεζία,
ελψ ε ινηπή αιιεινγξαθία κε ηδησηηθά κέζα.
Καζηέξσζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ: Ο Βξεηαλφο Ρφνπιαλη
Υηι (Rowland Hill) ππέβαιε πξφηαζε ζην Αγγιηθφ θνηλνβνχιην θαη ην 1839 επέηπρε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο
«Penny Post» δειαδή ηελ πιεξσκή κηαο πέλλαο απφ ηνλ
απνζηνιέα γηα φιεο ηηο επηζηνιέο κέζα ζηα φξηα ησλ
Βξεηαληθψλ Νήζσλ. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1840 έγηλε ζηε
Βξεηαλία ε έθδνζε ηνπ πξψηνπ γξακκαηνζήκνπ.
Διιεληθφ γξακκαηφζεκν: ηηο 15 Ηνπλίνπ 1856 (Δηζεγεηήο:
Πξνβειέγγηνο) απνθαζίζηεθε ε έθδνζε γξακκαηνζήκνπ
γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο αλάγθεο ηεο Διιάδαο. Ζ θαζηέξσζε
θαη ρξήζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ ζηελ Διιάδα έγηλε απφ 1
Οθησβξίνπ 1861 (Δηζεγεηήο: Κνπκνπλδνχξνο) κε ηελ
πεξίθεκε ζεηξά ησλ Μεγάισλ Κεθαιψλ ηνπ Δξκή πνπ
εθηππψζεθε απφ ην Γαιιηθφ Ννκηζκαηνθνπείν.
13. γξακκαηνζεκνινγία
ε κειέηε ησλ γξακκαηνζήκσλ φπσο είλαη νη ηαρπδξνκηθέο
ζθξαγίδεο, ε ηζηνξία ησλ παξαζηάζεσλ, νη επηζεκάλζεηο
θαη ηα ζθάικαηα ησλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ θιπ.
Γ
14. δνθίκην (proof)
νη δνθηκαζηηθέο εθηππψζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο
εθηχπσζεο. Σα δνθίκηα δηαθξίλνληαη ζε:
α)
β)
γ)
δ)

αξρηθά
κήηξαο
πιάθαο
ηειηθά

(essays)
(die proofs)
(plate proofs)
(final proofs)
E
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15. είδε γξακκαηνζήκσλ
Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηε ρξήζε ηνπο ηα
γξακκαηφζεκα ηαμηλνκνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο :
α) απλού ηασςδπομείος: θνηλά, αλακλεζηηθά (definitive,
commemorative)
β) αεξνπνξηθά (airproof stamps). Σειεπηαία έθδνζε ην
1958.
γ) πξόλνηαο (charity stamps). Σειεπηαία έθδνζε ην 1956.
δ) ελάξηζκα (postage due stamps). Σα ηειεπηαία εθδφζεθαλ ην 1943.
16. εθηύπσζε (printing)
νη θπξηφηεξεο κέζνδνη εθηχπσζεο ησλ Διιεληθψλ
γξακκαηνζήκσλ είλαη ε σαλκογπαθική (γθξαβνχξα), ε
λιθογπαθική, ε ζχγρξνλε offset αιιά θαη απιέο
ηππνγξαθηθέο μονόσπυμερ ή δίσπυμερ
17. ειέγρνπ, αξηζκνί (control numbers)
νη αξηζκνί πνπ έρνπλ ηππσζεί ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ
γξακκαηνζήκσλ νξηζκέλσλ αμηψλ ησλ εθδφζεσλ ηεο
Μεγάιεο Κεθαιήο ηνπ Δξκή
18. επηζήκαλζε (overprint)
ε ιέμε ή ν αξηζκφο πνπ απνηππψλεηαη ηππνγξαθηθά,
ιηζνγξαθηθά ή κε ζθξαγίδα απφ θανπηζνχθ πάλσ ζηα
εθδνζέληα γξακκαηφζεκα. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη γηα ηελ
αιιαγή ηεο αμίαο ησλ γξακκαηνζήκσλ ή ηελ αλαθνξά ζε
θάπνην γεγνλφο
Ε
19. δεύγνο (pair)
δπν ελσκέλα γξακκαηφζεκα κε ηελ ίδηα παξάζηαζε
Κ
20. θαθέθηππν
ην γξακκαηφζεκν πνπ παξνπζηάδεη ειαηησκαηηθή εκθάληζε ζε ζχγθξηζε κε ην θαλνληθφ (βιέπε ζθάικαηα)
21. θαθόθεληξν
ην γξακκαηφζεκν ηνπ νπνίνπ ε εηθφλα αθήλεη πεξηζψξηα
άληζνπ πιάηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηάηξεζε
22. θαηάινγνη
εηθνλνγξαθνχλ ηα γξακκαηφζεκα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
ρσξψλ ή ηα γξακκαηφζεκα πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη παξάιιεια γίλεηαη ε ηηκνιφγεζε
ηεο εκπνξηθήο ηνπο αμίαο
23. θιάζε (class)
ε αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζε θαζε γξακκαηφζεκν
24. θιαζζέξ
ιεχθσκα γξακκαηνζήκσλ. Έλαο ηχπνο βηβιίνπ κε θχιια
πνπ ζε θάζε ζειίδα ηνπ ππάξρνπλ θνιιεκέλεο νξηδφληηεο
ινπξίδεο δηαθαλνχο ραξηηνχ ή ζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ γξακκαηνζήκσλ
Λ
25. ιηπνπίλαθαο
πίλαθαο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο ζπιιέθηεο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο ειιείςεηο γξακκαηνζήκσλ απφ κηα
ζπιινγή
Μ

παξάζηαζε θαηνπηξηθά. Ζ απνηχπσζε απηή γίλεηαη πάληα
επάλσ ζηε γφκα.
Ο
30. νδνληόκεηξν
ην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ησλ
νδνληψζεσλ ησλ γξακκαηνζήκσλ
31. νδόλησζε (perforation)
ε νδνλησηή πιαηζίσζε γχξσ απφ ηα πεξηζψξηα θάζε
γξακκαηνζήκνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην θφςηκν ηνπ
θχιινπ ησλ γξακκαηνζήκσλ. Ζ θαλνληθή νδφλησζε
δηαθξίλεηαη ζηε γπαμμική (linear) θαη ζηε ζηαςποειδή
(cruciform)
Π
32. πεξηζώξην (margin)
ην ιεπθφ, ζπλήζσο, ηκήκα ην νπνίν πεξηθιείεη ηελ εηθφλα
ηνπ γξακκαηνζήκνπ δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην
33. πιαζηό (forged copy)
ην γξακκαηφζεκν πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ
αξκφδηα Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία
34. πξνπιεξσκέλν ηέινο (prepaid value)
νη θάθεινη αιιεινγξαθίαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία κε πξνπιεξσκέλν ηαρπδξνκηθφ ηέινο
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ
35. πξόζζεην ηέινο (added value stamp)
ην ηέινο πνπ θαηαβάιιεη ν απνδέθηεο επηζηνιήο αλ ν απoζηνιέαο δελ έρεη επηθνιιήζεη ην θαλνληθφ γξακκαηφζεκν
36. πξνζσπηθό
απφ ην 2001, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνηππψζεη ην πξφζσπφ ηνπ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
γξακκαηνζήκσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηαρπδξνκηθή ή θηινηειηθή ρξήζε

37. ζεηξά (set)
ην ζχλνιν ησλ γξακκαηνζήκσλ θάζε έθδνζεο κε θνηλφ
ζέκα
38. ζήκαλζε
ε ζθξάγηζε ησλ δηαβηβαδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ
Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία γίλεηαη κε ζήμανηπο ζην θέληξν
ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε εκεξνκελία ζθξάγηζεο
39. ζθάικαηα (errors)
νη παξαιιαγέο ή νη αιινηψζεηο ησλ γξακκαηνζήκσλ ηα
νπνία έγηλαλ θαηα ηελ εθηχπσζή ηνπο. Γηαθξίλνληαη ηα
ζθάικαηα ζε :
ζθάικαηα πιάθαο
(plate errors)
ζθάικαηα εθηύπσζεο (printing errors)
ζθάικαηα νδόλησζεο (perforation errors)
ηπραία ζθάικαηα
(random errors)
Απφ ηα ηςσαία ζθάλμαηα ηα πην ζπλεζηζκέλα είλαη :
α) αλαδίπισζεο ραξηηνύ (paper fold)
β)

αλαδίπισζεο
γσλίαο ηνπ θύιινπ

γ)

πνιιαπιέο,
(multiple, horizontal,
νξηδόληηεο, θάζεηεο ή vertical or oblique
πιάγηεο νδνληώζεηο perforations)

δ)

ειιηπήο νδόλησζε

(part of the perforation
missing)

ε)

ειιηπήο παξάζηαζε

(part of the picture missing)

26. καμηκνθηιία
ε ζπιινγή θαξηψλ κε επηθνιιεκέλν γξακκαηφζεκν ζην
εκπξφζζην κέξνο ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ δειηαξίνπ κε
απεηθφληζε ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο κε ην επηθνιιεκέλν
γξακκαηφζεκν
27. κεραλόζεκν
ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν επηζήκαζκα ζηε ζέζε ηνπ
γξακκαηνζήκνπ ζε επηζηνιή κε κεραλή πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο
28. κνλόθπιια
νη θάθειινη, ηα ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, νη ηαηλίεο θιπ. πνπ
έρνπλ έληππν ην γξακκαηφζεκν
Ν
29. ληεθαιθέ (décalqué)
ακέζσο κεηά ηελ εθηχπσζε ηα θχιια ησλ γξακκαηνζήκσλ ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, νπφηε ην
κειάλη εθηχπσζεο ησλ γξακκαηνζήκσλ απνηππψλεη ζην
πίζσ κέξνο ηνπ θάζε θχιινπ έλα κέξνο ή φιε ηελ

(folded corner of the sheet)

40. ζθξαγίδα (cancelation)
ηα γξακκαηφζεκα πνπ επηθνιιψληαη ζηα γξάκκαηα θαη ηα
άιια αληηθείκελα ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Σαρπδξνκηθή
Τπεξεζία κε ρξνλνινγηθφ ζήκαληξν. Οη ζθξαγίδεο
απνηεινχλ είδνο ζπιινγήο θαη δηαθξίλνληαη ζε :
α) πξνγξακκαηνζεκνινγηθέο, πξηλ ηελ εθεχξεζε ηνπ
γξακκαηνζήκνπ
β) θιαζζηθέο, απφ ηελ εκθάληζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ
κερξη ην 1900
γ) αλακλεζηηθέο, αλαθέξνληαη ζε επέηεην ή ενξηαζκφ
γεγνλφηνο
δ) αεξνπνξηθέο, αλαθέξνληαη ζηηο πξψηεο πηήζεηο
ε) αγξνηηθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αγξνηηθνχο
δηαλνκείο

3
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41. ζθξαγηδνθηιία

Καηάινγνο – Μειέηε εηδηθψλ αλακλεζηηθψλ ζθξαγίδσλ ηεο Διιάδνο Α.
ΒΗΡΒΗΛΖ, 1974
ηνηρεηψδεηο θηινηειηθέο γλψζεηο. Δ. ΦΑΗΠΠΔΑ, 1976.

ε εηδηθή ζπιινγή δηαθφξσλ ηαρπδξνκηθψλ ζθξαγίδσλ
πάλσ ζε θαθέινπο. Οη πξνγξακκαηνζεκνινγηθέο ηαρπδξνκηθέο ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ
έθδνζε γξακκαηνζήκσλ ελψ νη κεηαγξακκαηνζεκνινγηθέο
κεηά ηελ έθδνζε ησλ γξακκαηνζήκσλ
Σ
42. ηεηξάο (block of four)

Γ.Π.

ηε ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ2 έια θη εζύ
TP

digital living θαη άιινη όξνη γηα ηίηιν
πξνηύπνπ

νλνκάδνληαη δπν φκνηα γξακκαηφζεκα ελσκέλα θαζέησο
ζε δεχγε
43. ηεπρίδην (booklet)
έθδνζε θαηά θαηξνχο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αξηζκεκέλσλ
ηεπρηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ γξακκαηφζεκα απιά ή
πνιιαπιά κε δηάηξεζε πιήξε ή κφλν ζηηο δπν πιεπξέο
Τ
44. πδαηόζεκν (watermark)
γηα πεξηθξνχξεζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ γξακκαηνζήκσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ραξηί κε πδαηφζεκν
45. πδαηνζεκνζθόπην
ην εηδηθφ ξερφ γπάιηλν δνρείν κε ηνλ καχξν ππζκέλα πνπ
ρξεζηκεχεη
γηα
ηελ
εμέηαζε
πδαηνζήκνπ
ηνπ
γξακκαηνζήκνπ
Φ

Ύζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ Αι. Φπξξή (ΔΛΟΣ) (γηα ηελ Δπηηξνπή
ΔΛΟΣ/ΣΔ93) θαη ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ, ην ΓΔΤ
πηνζέηεζε ειιεληθή απφδνζε ηνπ παξαθάησ αγγιηθνχ ηίηινπ
πξνηχπνπ:
Digital living network alliance (DLNA) home networked device
interoperability guidelines – Part 1: Architecture and
protocols
Αλαιπηηθά:
Ζ Digital Living Network Alliance (DLNA) είλαη νξγάλσζε θαη ην
φλνκά ηεο ή ζα κείλεη ακεηάθξαζην ή ζα αλαδεηεζεί πψο ην
κεηαθξάδεη ε ίδηα ζηα ειιεληθά. Με ηελ ππφζεζε φηη δελ ην έρεη
απνδψζεη
ζηα
ειιεληθά,
ζηηο
αθφινπζεο πξνηάζεηο,
πεξηιακβάλεηαη θαη πξφηαζε απφδνζήο ηνπ:

46. θάθειινη αλακλεζηηθνί

digital living -> ςεθηαθό δελ, ςεθηαθή δσή

θάθεινη πνπ θπθινθνξνχλ γηα ηελ πξνβνιή επεηείσλ θαη
ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ θαη ζθξαγίδνληαη κε αλακλεζηηθή
ζθξαγίδα
47. Φάθειινη Πξώηεο Ζκέξαο Κπθινθνξίαο, ΦΠΖΚ (First
Day Cover, FDC)

Digital Living Network Alliance (DLNA) -> πκκαρία
Γηθηύσλ γηα ην Ψεθηαθό Εελ, πκκαρία Γηθηύσλ γηα ηελ
Ψεθηαθή Εσή (DLNA3)

θάθεινο πνπ έρεη εηθνλνγξάθεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο
ζεηξάο γξακκαηνζήκσλ θαη ε νπνία ζεηξά είλαη
επηθνιιεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε κε ηελ εηδηθή ζθξαγίδα
πξψηεο εκέξαο θπθινθνξίαο
48. θάθεινο πξώηεο πηήζεο (first flight cover)

home networked device -> νηθηαθά δηθηπσκέλε ζπζθεπή

θάθεινο κε γξακκαηφζεκα ζθξαγηζκέλα κε ηελ εηδηθή
ζθξαγίδα, κε ηελ εκεξνκελία πξψηεο πηήζεο ηνπ
αεξνζθάθνπο
49. θεγηέ (miniature sheet)
εηδηθφ θνκκάηη γνκαξηζκέλνπ ραξηηνχ ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη γξακκαηφζεκν κε ή ρσξίο δηάηξεζε θαη εθδίδεηαη
επ’ επθαηξία ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο

home network -> νηθηαθό δίθηπν
home networking -> νηθηαθή δηθηύσζε
interoperability guidelines -> θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο
home networked device interoperability guidelines ->
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο νηθηαθά
δηθηπσκέλσλ ζπζθεπώλ
Πξφηαζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ηίηινπ:
Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο νηθηαθά
δηθηπσκέλσλ ζπζθεπώλ, ηεο DLNA – Μέξνο 1: Αξρηηεθηνληθή
θαη πξσηόθνιια

Κ.Β.

50. θηινηειηθόο

«ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ»

απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηε θηινηέιεηα

Σν «Οξφγξακκα» είλαη δηκεληαία έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ) γηα ηελ αιιεινελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο θαη
επξχηεξνπ θχθινπ απνδεθηψλ γηα ζέκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη
Οξνινγίαο.
Ηδηνθηήηεο:
Διιεληθή Δηαηξεία Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ)
Δθδφηεο:
Κ. Δ. Βαιενληήο, Πξφεδξνο ηεο ΔΛΔΣΟ
πληάθηεο θχιινπ: Κψζηαο Βαιενληήο, Γεκήηξεο Παλαγησηάθνο
Δθδνηηθή Οκάδα: Κψζηαο Βαιενληήο, Θεφθηινο Βακβάθνο,
Άλλα Νηθνιάθε, Καηεξίλα Εεξίηε, Σάληα Βαιενληή
Σειέθσλα: 6974321009, 210-8662069
Σειενκνηφηππν:
210-8068299
Ζι-Σαρπδξνκείν:
valeonti@otenet.gr
Ηζηφηνπνο (φια ηα θχιια): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm
Γίλνληαη δεθηέο ζπλεξγαζίεο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηα θείκελα λα
είλαη ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχληνκα θαη έηνηκα γηα
δεκνζίεπζε δίρσο λα απαηηείηαη παξαπέξα επεμεξγαζία.
Σα δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζππνγξάθνληαη κε αξρηθά απερνχλ ηηο
πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ/ηεο ζπληάθηε/ζπληάθηξηάο ηνπο, ην πιήξεο
φλνκα ηνπ/ηεο νπνίνπ/νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζπληάθηεο ηνπ
εθάζηνηε θχιινπ.
Σα ζέκαηα ησλ άξζξσλ ηεο «ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤ» έρνπλ ζπδεηεζεί ζην
ΓΔΤ θαη ε δεκνζίεπζε γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ.

51. θηινηειηζκόο
ε ελαζρφιεζε κε ηε ζπιινγή θαη ηε κειέηε ησλ
γξακκαηνζήκσλ
52. θηινηειηζηήο
ν αζρνινχκελνο κε ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηερληθήο
ησλ γξακκαηνζήκσλ
53. θξάκα (frama)
νη κεραλέο απηφκαηεο παξαγσγήο εηηθεηψλ γξακκαηνζήκσλ πνπ απφ ην 1984 ε Σαρ. Τπεξεζία έζεζε ζε
θπθινθνξία γηα απνζπκθφξεζε ησλ ζπξίδσλ ζπλαιιαγήο
ΦΗΛΟΣΔΛΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
Καηάινγνο – Μειέηε γξακκαηνζήκσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Έζληθήο
Πεξίζαιςεο, ΒΛΑΣΟ, 1995
Φηινηειηθή Διιάο – Αξρείν πεξηνδηθνχ. Δπηζηεκνληθή θαη Δκπνξηθή
Δπηζεψξεζε, Όξγαλν ηνπ θαηαιφγνπ ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟΤ
Φηινηέιεηα – Αξρείν πεξηνδηθνχ. Γξακκαηνζεκνινγηθφ πεξηνδηθφ ηεο
Διι. Φηινηειηθήο εηαηξείαο.
Απφ ηηο εθδνζείζεο κειέηεο ηεο Διιεληθήο Φηινηειηθήο Δηαηξείαο:
Αη πξψηαη ζθξαγίδεο ησλ Διι. Σαρ/θψλ γξαθείσλ 1861-1900.
Π. ΜΠΗΝΗΚΟΤ – Γ. ΑΜΑΡΑ, 1961
Ο Διιεληθφο Φηινηειηζκφο. Α. ΕΔΡΒΟΠΟΤΛΟΤ – . ΜΑΚΡΤΜΗΥΑΛΟΤ –
Μ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1962
Ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ γξακκαηνζήκσλ 1861–1964.
. ΜΑΚΡΤΜΗΥΑΛΟΤ, 1964
Σα Σαρπδξνκηθά κνλφθπιια ηεο Διιάδνο. Φ ΦΑΛΜΠΟΤ, 1966
Ζ Ηζηνξία ησλ πξψησλ ειιεληθψλ αεξνπνξηθψλ γξακκαηνζήκσλ.
Μ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1968
Σν ηζηνξηθφ ηεο έθδνζεο ησλ Οιπκπηαθψλ γξακκαηνζήκσλ ηνπ 1896 θαη
1906. Μ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1974

Δπηηξέπεηαη ε αλαδεκνζίεπζε ή ε αλαπαξαγσγή θεηκέλσλ ηνπ «Ο» κε
ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ησλ θεηκέλσλ θαη
αθεηέξνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί νιφθιεξσλ άξζξσλ, λα εμαθνινπζήζνπλ
απηά λα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ρσξίο θακηά
δέζκεπζε· ζε αληίζεηε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη άδεηα ηεο ΔΛΔΣΟ.
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ΓΔΤ: Γεληθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΔΣΟ
Σν αξθηηθφιεμν DLNA πηνζεηείηαη απηνχζην.

