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GREEK\S *

ïspionage Charge
From our own Correspondent

ROME, FEBRUARY 26.
The Communist press here gives

fairly full reports ol the trial now
going on in a military court in Athens
of the Greek Communist leader
Beloyannis and a . group of Greek
Communists accused of military
espionage and of transmitting secret
news _by_ illegally held wireless
transmmej-'s." '' ———. -
'"Tïéloyannis, in the course of his own
defence, is reported as saying to-day:

" The five hundred clandestine messages
which the public prosecutor has produced
contain no sensational revelations. The
Greek press often reveals military and
economie Information which is far more
important than that contained in .the flve
hundred clandestine messages. . . . As to
the £20,000 spent in eighteen months, it
was barely sumcient to cover the party's
relief funds, the cost of doctrinal propa
[anda, and ol travel. . . . When Marsha_
^apagos recenöy made a six-month tour
£50,000 was spent on it."

The Communists are on trial far their
lives. Beloyannis was condemned to
death.last year by a military court and
was tfien pardohed by the King. Th-
Communist party is iHegal in Greece.

A Greek woman Communist is broad
casting daily on Prague radio, praising
the Greek Communist party's executivr
(of which Beloyannis is a member) fo
" remaining courageowly ftn Greek soi
to direct the struggie for pea<?e."
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l — Grieks gerechtshof wttst gratlever-
' zoeken Van de hand. Het Griekse hof van '
cassatie heeft vier gratieverzoeken van
personen, die -op beschuldiging van spi-
onnage ter" dood waren veroordeeld, van
de hand gewezen. In totaal zrjn acht per-
sonen op grond van dezelfde beschuldi-
ging ter dood veroordeeld. (Reuter.)
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VERTROUWELIJK

Land:

Onderwerp :

Syrië.

Be politieke sympathieën van de Patriarch van Antiochië.
/. .r/j. / / sjj. / //j-

Referenties :

Datum van
waarneming :

Bron :

tf.jty
J

15 OCT 1951

Eerste helft Augustus 1951

Betrouwbaar. B.

Opmerkingen: dit rapport mag onder geen omstandigheden doorgestuurd
worden naar Uw Engelse relaties.

Verzonden aan : de Minister van Buitenlandse 2aken.

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
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DE PDLIHEKE SYMPATHIEËN VAÏÏ DE PATRIARCH VAN ANÏIOCHIE

1. De G-riekse regering en het Oecumenisch Patriarchaat
maakten zioh gedurende enige tijd reeds zorgen over de
houding van de Patriarch van Antiochië*; zij vreesden dat
hij het kanaal zou kunnen worden voor communis ti s c hè pe-
netratie in de tfrieks Orthodoxe gemeenschappen in het
Midden-Oosten. 2/ij sloegen al zijn handelingen zorgvuldig
gade en gingen kortgeleden zelfs verder. Onlangs zond het
Oecumenisch Patriarchaat een speciale missie, bestaande uit
de Metropolieten van Chalcedon, Kreta en 5'arde s, naar het
Midden-Oosten onder het voorwendsel het chrisma naar de
autocephale kerken aldaar te brengen, doch in werkelijkheid
om ter plaatse onderzoekingen te verrichten omtrent de werk-
zaamheden dezer kerken.

<
2. Deze missie keerde terug en rapporteerde, dat zij te-

vreden was over de houding van de Patriarch van Antiochiè*,
alsmede dat deze in het geheel geen neiging tot het commu-
nisme vertoonde. Het blijkt, dat het Patriarchaat van Anti-
oohië uitgestrekte eigendommen in de Sovjet-Unie bezit, van
welker inkomsten zijn bestaan afhankelijk is. De Patriarch
tracht dan ook deze inkomsten Rusland uit te krijgen. Toen
de Patriarch onlangs een verzoek hiertoe bij de Russische
Kerk indiende, werd hij uitgenodigd naar Rusland te komen om
deze kwestie te bespreken, wat dan ook de reden voor zijn
laatste reis naar de Sovjet-Unie geweest is. Natuurlijk tracht
de Russische Kerk - die geheel onder de invloed van de Sovjet-
regering staat - dit vraagstuk van de inkomsten als een hef-
boom te gebruiken om macht over de Patriarch van Antiochië
te verkrijgen, doch de Griekse regering is ervan overtuigd,
dat de Patriarch al dergelijke pogingen zal weerstaan.

Eerste helft Augustus 1951.



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Directie *
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan

(ƒ
bijlage dezes ter kennisneming aan te bieden.

's-Gravenhage,

C

i 7901-'50
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U N I T E D N A T I O N S

SPECIAL COMMITTEE ON THE BALKANS

N A T I O N S U N I E S

COMMISSION SPECIALE POUR LES BALKANS

3 MARASLI STREET. ATHÈNS.

No. 99 P

Athene, 22 'November

Onderwerp : CoJiLjiunistiese. actie .in

Het lijkt ULIJ niet van belang ontuloot 0.̂ 1 nog eens j-iet' nadruk de"
aandacht te vestigen op de "politieke resolutie", üoals die is
aangenomen door de XKi(de coiuwunistiese uy,rtij in. Griekenland)
en uitgezonden, wera door de raaio "Vr.j Griekenland". l>e 3BG g;-f
dat-r kort geleden versla.^ vunj

Allereerst merkte "Vrij G-rieKeixU,rid" op, dt-.t ae toestand voor com-
rnunistiese actie, i^owel in net binnen- ala in het buitenland, gun-
stig ie. Ik latit thtiiis volgen t-ni^ü uittreksels va.n.net verslag,
zoals dat door de I3ÏJC werd uitü»=20nden en werd opgenomen door het
Secretariaat van de Balkan . C

the American and 3ritisri incperialists, pursuing their plan
for world doaiim,tion'with the Xore^n caiupaign, were seeKing a so-
lution to tneir problems ana were "afraid of peace", thü democra-
tie peace caiap headed by xne USSR was .daily growing stronger and
more stable. The peoples democracies were progressing rapidly and
the USSR was takirig great strides forward. Hundreds of inillions
of people throughout the world were sup^iorting the cause of peace
and were s'^tp.n-j; up barriers againat tue ,fu.ruongers and their^ cri-
minal plans. Tne peoples of Asia aria ixi c,ll'countrles wnere impe-
rialisia ruled, were struggling for tneir lives 'ana for freedom
and indopendence. l\efter oef ore haa the iaturn^tion.^1 üitu^tiori so
favourabie. ' ' * . .
In order t o toace advaritage of triis, t:ie enLire org ..nisation ,;iid
coordinatiori of tne Greek popuiar f orces aaist De ef i ucted. Trie
ijjiiiiediate and chiefl ineasures to oe tiaicen, v/ere as follovvs : 1,
ïhe Party must be org;--nised steadfastly oii . the line reco.-jüHnaod
by tne Sevcntu plenum of tne .üli-I Cehtraj. Co^nittee. 2. 'üince ^rae-r
rican rule and local rer-ction were conc^iitrating aló. tneir" attsn-
tion oa trade unions and dppointing traitors in ord^r to wreat
control frojü trie true leaders and w erkers, i t WL,CJ the Party's
duty to organise, extund and incre^se tnu v^.rJ.ou.t; strugjles of the

-werkers so as to foriü a united front of L, 11 none-^o t:-..^: unioj»-
nists, jiiembers and workers' represjentativeo ,.xn^ t o obt^-ir i union

. of action from below.

Aan iijne Excellentie
De. minister vau Buitenlandse ^
te 's
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SPECIAL COMMITTEE ON THE BALKANS COMMISSION SPECIALE POUR LES BALKANS

3 MARASLI STRËET, ATHENS. QREECE,

WIRCNCI, RO. 99

• Bladaijde ' Twee

Athene., 22 i-iovetuUer 1950

It'was als o' the Party's düty to isoli.-.to tr^itors und- to use the.
trade un.ions as organs of regulc,r strug^ie to serve 'tne interests
of the workers. It was, thereforo,' necessö.ry to -uiidertt-ke .more
determined and systematic work iu the unions. 3a Since the reac-
tion was extending the struĝ le t o. the iA^ricultural co^uauriity, it
was the Party ' s . duty to stir up'a wider movement ,a,mon*i the peasan-
try and to stabilise -the position of popular democratie organisa-
tion in the villages, 4* Since the srnall traders and snopkeepers
were being cutt off froia sources of production, overwheliiied by
unjust American-controlled taxes.and weigJned down by excessive
rente, it was the Party's duty t o set up popular democratie for-
ces among them and to incorporate t'hem in the united popular strug.
gle. 5» Particular signif icance should be attached to revolutio-
nary activities ctnd orgcinisation within tne inonarcho-fascist Ariay
and all ranks must be encoura/ged tb fight for imppoved conditions
and against tne war in ICorea. 6« The struggle must be organised
wita unanimity, determination and resolutión in all parishes and
suourbs and brothèrly bonds with the slav-ilace donion minority
must be reinforced. 7» The basic neéeSSity to exploit present fa-.
vourable conditions, was thut all posüible means snould be used
to enligiiten tne working masses. Svery opportunity must be emplo-
yed to create a new oppositioa to the brute forces of the present
jjoiice ötaté. 8, All protest meetings, gatnerings, conferences
and strikes must .be used to rais'e the popular struggle to a pitch
of unison",-

De uitzending eindigde met een waarschuwing, dat de KKe, onder
de tegenwoordige oiastandigheuen Van grote ondergrondse activiteit
in Griekenland, "the utmost cohspiratorial CaUtion toid ó.bility"
moest in 'acht nemen, ou te kunnen doorgu.ö.n met de strijd voor de
.democratisering van het' land»

DO Vertegenwoordiger VóJi Nederland
bij U.N.S.C.O.B

(Dr. P.C'. Visser)


