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Enige tijd geleden hadden we in de studiegroep een discussie over de postmechanisatie van
Griekenland. De vraag was specifiek of er Griekse zegels zijn met bijvoorbeeld een fluorescerende
opdruk of fluorescerend papier. De voorlopige conclusie was dat dit bij de Griekse postzegels niet
voorkomt. Bij Griekse belastingzegels is dat echter wel het geval. Zowel in het papier als door middel
van een opdruk treffen we fluorescerende tekens aan, met name bedoeld als veiligheidskenmerk.
Omdat sommige zegels over een langere periode zijn gebruikt kunnen deze zowel zonder als met
fluorescerende markering voorkomen. Of zelfs met verschillende typen fluorescerende tekens. Ik geef
hieronder de voorbeelden van zegels die mij bekend zijn met steeds een afbeelding van de zegel onder
gewoon licht en onder (lange golf) UV-licht.

1. Algemene belastingzegels en consulaatzegels
Het eerste voorbeeld is van een speciaal papier. Dit komt voor bij zowel de algemene belastingzegels
als de consulaat zegels. In het papier zijn draadjes verwerkt die bij normaal licht niet of nauwelijks te
zien zijn. Onder de UV-lamp lichten deze des te feller op.

2. Zegel voor justitiële gebouwen
In het tweede voorbeeld blijkt dat de Justitiële gebouwen zegel is voorzien van een uitgebreid
ornament met daarbij de naam ΤΑΧΔΙΚ. (ΤΑΜΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ = FINANCIERINGSFONDS VOOR GERECHTELIJKE GEBOUWEN). Ik heb deze zegel
alleen met deze UV-opdruk gezien.

3. Zegels voor advocaten
Hieronder twee zegels voor advocaten. Ze hebben beiden een fluorescerende opdruk: een T en N
(ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ = Wettelijk Fonds). Alleen bij de linker zegel is het minder duidelijk dan de
rechterzegel. Ik heb nog eens ingezoomd op de rechterzegel zodat de opdruk duidelijker is.

4. Zegels voor het verzekeringsfonds van advocaten werkzaam bij de rechtbank
Ook hier komen varianten voor. De linker zegel is voorzien van een uitgebreid ornament.

5. Verzekeringsfonds van advocaten speciaal voor het ratificeren van documenten
Hier drie verschillende typen van deze zegels. De eerste heeft geen opdruk. De tweede een enkel
(klein) monogram T en N. De derde en vierde zegel hebben een groot monogram T en N, wat groter is
dan het zegel, waardoor er slechts kleinere stukken van te zien zijn. Bovendien kenmerken de letters
zich doordat ze alleen de omlijning laten zien, en niet de massieve letters.

6. Advocatenzegels
Weer een aantal zegels van een advocatenfonds. Er zijn kleine verschillen tussen de diverse zegels in
het normale licht. Kijk maar eens naar de vorm en grootte van de cijfers "10", of de onderlinge positie
van de letters in de woorden "ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ". Zo staat de T bijvoorbeeld boven of naast de N.
Maar met de UV lamp erop komen er meer verschillen aan het licht. De eerste zegel heeft geen
fluorescerende opdruk. De tweede een klein monogram T en N. Het derde zegel heeft een uitgebreid
ornament aangevuld met het kleine monogram T en N. En om het nog bonter te maken: zegels vier en
vijf hebben een groot monogram T en N, zo groot dat dit over meerdere zegels verspreid is. En ook
hierin zijn er weer wat verschillen: dunne lijnen (vierde zegel) en dikke lijnen (vijfde zegel).

.

De volgende zegels verschillen van de hiervoor afgebeelde exemplaren in die zin dat de aanduiding
"ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ" bovenin het zegelbeeld van kant tot kant loopt. En daarbij zijn er ook weer
nieuwe fluorescerende opdrukken. Links afwisselend een rij met T en een rij met N. Bij de
rechterzegel (de 20 dr) het kleine monogram T en N, maar dan als een net herhaald over de hele zegel.

7. Sociale zekerheidszegels (IKA)
De sociale zekerheidszegels van IKA, en dan met name die van het type arbeider en fabriek, staan
bekend om de vele variëteiten. Er is er nu weer een bij. Oké, de linker zegel is ook in het zichtbare
licht duidelijk op een andere papiersoort gedrukt, wat geler, wat ruwer en de tanding is slecht. De
rechterzegel is een stuk beter: glad, wit papier, nette tanding en deze versie heeft ook een opdruk
“I.K.A.” die onder de UV-lamp oplicht.

8. Pensioenzegels voor advocaten
Voor de afwisseling nog een paar pensioenzegels voor advocaten. De zegels zien er in het normale
licht hetzelfde uit. Onder de UV-lamp wordt de opdruk duidelijk. ΤΥΔΕ staat voor ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (=professioneel gezondheidsfonds).

Dat gaat trouwens ook door als de euro is ingevoerd. Deze keer een volledig zegel waaruit blijkt dat de
opdruk ook op de talon voorkomt.

9. Welzijnfonds voor gerechtsdeurwaarders
Dit fonds doet ook mee met de opdruk. Deze keer de herhaalde opdruk ΤΠΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) die onder een flauwe hoek is aangebracht.

10. Verzekeringsfonds voor de Handel
Het verzekeringsfonds voor de handel (ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ) kent ook in de
europeriode nog zegels. Soms met een redelijk hoog nominale waarde. Dus ook de moeite waard om
te beschermen met een opdruk T.A.E.

11. Sigaretten
Tot slot nog twee legeszegels van pakjes sigaretten.

