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UITTREKSEL 

Voor ....... ........ ......... Q.P. .... �.�································································ Naam ....... VERl'EGENWOORDIGIN.G .. V AN .NEDERLAND IN GRIEEEN
LAND. 

ZWITS&RL.AND VERTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND. 
................ .................................. ... ................................................... .................................... Origineel in ..... 9..P.. '7§.1.. . .. ... ... ............. .............. .... . ..... Naam 

Volgnr ...................... .. ... Ag.nr ........................... ........ . ......... Aard van het stuk .. ......... . ........................... .... ................................... .......... ................ . 

........................ ............................................................. ....... Af.z. .... ..... Jl .... � •.......... ..... ...... . ... ······················· ....... ...................... Datum ........ 24-:::'5.:!� ............ .. . 

• 
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Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens een van de Zwitserse 
Gezantschap hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 16 Maart j.l. 
no. 21, de Heer Fred Bieri, tweede secretaris aan voornoemd Gezantschap, 
tot een andere bestemming is geroepen en Nederland heeft verlaten • 

Mevrouw �ra 'llassopoulou, dienstbode van de Heer Bieri vergezel
de het gezin • 

Uitgetrokken door ................. .. . . . ......... Sch ........... Afd./Sectie ACD 4C ........................ ... Datum 9-4-49

Op aanwijzing van ....................... 9-L ....... . 



NOTITIE van C 3. 

l x CO 26993. 

�
1 x 00 Griekse Vort. in Ned.

Uit archief tranelt-vlsa blijkt, dat op 19 April 1948 aan de 
Griekse consul te Antwerpen. jean LEOFOULOS, een dienetvisum 
werd VE!l"leend. Geldig 1 maand. Diplomatiek paspoort No. 222. 
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NOTITIE van C 5. 

OD Griekse Vert. in Ned. 

r 
©l(v ... \948 \

\ ' ,tf'J" ]>· l

f D7 t'1L, In PD SOKOLOV zijn gegevens over het smokkelen van warde
papieren door d e  Griekse consul t e  Antwerpen, genaand LEOPOUI.OS. 
IEOPOULOS fingeerde bij die gelegenheid als "diplomatiek koe
rier". Vermoedelijk heeft LEO:POUI.OS de smokkelwaar in de 
Griekse Legatie in Den Haeg uit zijn diplomatieke bagage ge
haald • 

21·9-1948. 

C 5. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

A'fOO!t� Kabinet en Protu0ol. 
No ... ..5.25.5.0. .•. 

'S GRAVENHAGE, de ................ 24 .... Me..i .... l:94.&.
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Ih heb de 

' 
Men wdrdi· verzocht bij de aanhollng 
van deie brief dagtekening, nummer 
en afdE\llng nauwkeurig Ie vermelden 1 

2 5. MA l948 :

1 A-!f JbtrJ 1
1 

eer U m�· té" tle� 

l dat de Heer Themistocles c:,.r ... SD.rl tho

poulos, die benoemd is tot secretaris 

bij het Grielrne Gezantschap hier ter 

stede, voorlopig is erkend, op de 

voet van vree11deling, als vice-consul 

van G.!'iekenland te Rotterdam. 
1 

DE liIINISTL!-t V.i.N 1UIT:CN.uANDS,t; ZAJGN, 
Voor de I,1inister, .,,. 

.De Chef van het Kabinet, 

cf-1:-�-
---

Zijner 3xcellentie 
de t,ünister van �ügem.ene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
:I�N H..\.AG. 
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�e� ambassadeur cfle va 
niets weet 

Pijnlijke vragen aan de vertegenwoordiger

van Grielcentand in Den Raag

[JE Griekse gezant, de heer Lely, kenland� Is het waar dat c:1e kran

die pas uit Amerika terug is, ten alleen de regeringsberichten, 
over de krjjgsverriohfäigen mo· 

hield de;;er dagen in de ambassade in gen pt�bliceren1 
Den Haag een persconferentie. Antwoord : Tot voor kort beston(\ 
Na · een korte inleiding, waarin de er persvrijheid In Griekenland. D� 

ambassadeur Zuld-Slauiii, Albaniii en le.e.tste tijd zijn echter de comrnu· 

Bulgarijii 11rvan bescfiuldigde niet al· nls'tlsche bladen ( de Rtzospastos) 
verboden. Op de laatste vraag

leen de plannen van de partisanen te kan Ik geen antwoord geven; daar

steunen, maar ze zelfs te ontwerpen, weet ik niets van. 

was er voor de aanwezigen gelegen- 1{unt u iets ·vertellen over de hoir 

heid tot het stel/en van vragen. àing van generaal Markoll e� 
c,,idere ministers van de tegen.-

'·- eo:;s. No.:0.D. �.2-;

CRT :J!.LW AA Il H E. z.1) __ 

f 
!i-ATdM: .fi� .11.pf __ 

I 
:' AR. �s-..�8.tt .. 'i.iä.f.U:J..d..&L-
---·---....--- -

Er bleek wel e.nlge, critiek op de woordige r,egerin.g tl,jden.s de oor· 

Griekse regering te zijn en op de Zog 1 Is het b.v. juist dat generaal irunt u medeàelen hoeveel dood

opvattl121g over democra<tle, die Marlws van 1989 tot 1942 gevan- vonnissen in het laatste ha.it jaar 

deze regering heeft g/3'11 he6ft gezete,i, da.t hij in 1948 van 1941 zijii voltrokken,? 

De heer Lely verontschuldigde uit de gevangenis ontvluchtte, es- Antwoord: Ik weet het niet zeker. 

zich hierover met ·ae voliende oaped leider werd van de 10e di- Ik meen ongeveer 20. De meeste 

woorden: ,.Qeen Jantl is vo lmaakt, !tJ'isie van het EL.AS-leger en in ter dood veroordeelden lu·egen 

wlj doen OI\S best om. de juJste weit t.9frll comma,ideur va,n dit leger gratie. 
te bewandelen. F.ln de juiste weg in Maceilonië 1 Is net fu1st da.t hii Is het jui.st dat stakmgen in a1·ie, . 

Is de weg van de vrijheid." (!) 1t1 October 19114 de stad Saumiki kenla.nd bij de wut ziin verbodenY ' 

Toen van de .ztjde van é6n der e,1 geheel Macedonië bevrijàd61 Antwoord : Inderdaad. Dit Is een 1 
journalisten crltlek werd geJc,verd Antwoord : Reeds voor de oorlog maatregel die tn de laatste ti'd l_s 
op de houding der Griekse regering h h ld J � d 

t f S 1 dl werd Marltos er aa e ma en genomen. Vergeet niet, dat " e 
1 egenover pro · vo as. e geen tot gevangenisstraf veroordeeld staat" In gevaar verkeert. 

visum kreeg om het congres der · · ttl ti tt lt Hr 
Socialistische p.artljen µi Antwer· voor zon onwe ge ac v e · � J.� het juist, dat de vertegen· , 

pen bij te wonen, antwoordde de was tUdens de oorlog een van de woordigers van de G1·iekse S.oci�

ambassadeur, dat het "oorlog" voormannen van de Elas, doch listische partij op de Antwerpse 

was . 
"vocht slechts sporadisch tegen Tnterna«onaZe Sooialîstisohe Ooti-

Wlj laten u hieronder de door de de Duitsers"· Dat bij Salonikl en ferentie slechts visa van uw re{le

verslaggever van de Waarheid ge- Macedonië bevrijd zou. hebben Is ring konden krijge·n, op voor

.�telde vragen met de antwoorden belachelljk. wQ,Cl,rde, dat zij in A1itwerpen �en 

volgen: 
· Zifn àe kPantenberiohten juMt, die verl,Zaring tegen de Communisten 

Kimt u iets zeggen over de rol meldden, dat het grootste deel van zou,den aflegge1i? En fa het N�t 

du: de Amerikaa,1ae gezant Gris- de Amerikaan�e goederen in de dat .zij geioeigerd hebben op @ze 

wold in Ath6?1e speeldeY zwarte handel verdwljnenr (Der- voorwaatde in te gaan? 

Er gaa'll. 1w1·dnelck!.ge ger·uol1ten gelijke berichten werdim gepubZi- Antwoord: Ook dit is Iets waar

•
1 

dat de huidige ·,·egeting min of cee1:d in New �tatesman a.1id ik niets van weet. 

'-· 'j'",eer door hem is samengesteld. Nation, de H�mQ!luté en 1'he Na- (De ambassadeur bevestigde ech

.'-./ twooxd : Ik weet dit ntet, maar tlo�. Bovendien. we,·àen se door ter, zoals wlj hie1·boven J>chreven, 

'-. �eloof het niet. G-riswold bevesttgd) · dat prof. Svolas geen -.r�um 

,,._1 aat er persvrijheid in Grie- Antwoord : Daarweet lk nietavan.. kreeg.) 
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GASTENBOEK
Braastad, cognac 

Ontmoetingen 
·in Nederland 

Z.Exc. Lély, Grieks gezant 

Wie eens N11poleon,cogn11c van Courvoi• 
sier heeft geproefd, heeft een ongewone 
bewondering voor deze f�r:ma en toen d�n 

ook iemand van Courvo1sier te Jarnac m 
Hotel de l'Europe was �esignaleerd, hebben
wij o ns geen ogenblik bedacht en hem 
resoluut ons compliment gemaakt. De he�r 

Christian Charles Braasta.d is iemand, die 
nog steeds van Noorse nationa!_it�!t is, maar 

in Jarnac ter wereld kwam. HiJ llikt op een 
gentleman,detective en uit ?e rook. v�n zijn 

l n het Haagse Hotel des Indes hebben wlj pijp weet hij mooie kringet1es te '!ïstÏ:1leren.
�epaal.� gezellig zitten praten met dell"' ,.Wat mij. hier onmiddellijk opviel 1s, d!t 

vriende)11ksten man van Griekenlan�ij iedereen hier schijnt te werken. Dat kun Je
heet N1�olas George Lély en is de Griekse van Frankrijk niet zegg�n. 9ver generaal
gezant in Nederland. Hij is klein van De Gaulle mag ik mij ruet uitlaten natu�r•
po.�tuur, volkomen cleanshaven, beeft wat lijk, want ik ben au fond eei:i vreerodeli�I}
g_nJs h.aar omdat hij 59 is en is een con• in dat land. Toch is er weirug voor nodig 
tmu.:glim_lacber. Hij is een niet onverdie�• om de zaak in Frankrijk aan de g�ng te 

stehJk d_1chter en �cdurende de oorlog ver, brengen. Het is eenvoud\g ee? kwestie van 
scheen Jn New -York van zijn hand een vertrouwen. Het land 1s r1Jk genoeg_ en 
bun�.el gedichten onder de naal)l "Epini• biedt duizend mogelijkheden. Onze fip:na. 

k_1on wua�!·an de E_?gelse vertaling "Victd• is eigenlijk Engels en h��t Courvo1s1er 
r�al P?ems luidt. Er komt nu binnenkort Limited. 1n onze. laten WIJ het noemeJl, 
een m;,uwe bundel uit: ,,Apollo in Times fabriek werken slechts 150 men?en. V�el 

Square . mensen zijn in onze b-ranche met nodig. 
"In 1931 was ik al in Washington en als Je kiest de juiste brandies, je stookt ze op 

eerste secretaris van de gezantschapsraad. de goede wijze en dan laat je ze maar oud 
Y_a11 '38 tot '44 ben ik consul,generaal in worden. In beperkte hoeveelhede.i:i komt 
New York geweest en daarna Griekse Courvoisier nu naar Nederland. W1J hopen, 
�1inister van Informatie. En nu ben ik hier dat dit spoedig meer zal worden, maar 
m �cdorland en ik kan u wel zeggen dat ik wij zijn natuurlijk aan de Nederlandse 
dçligh.�ed ben. Van die Nederlandse wol• import•quota gebonden. In de oorlog heb• 
ken, _die _uw grote meesters zo inspireerden, ben wij stil gor.eten, maar onze voorr�den 

kan tk niet genoeg krijgen. Er wonen maar , zijn nu weer helemaal aa��evuld. U_1_tgc• 
ongeveer een honderd Grieken in Neder, 1 drukt in Franse francs z1Jn de pr11zen 

land en dat is niet veel. Een half uur nadat ongeveer achbnaal zo hoog geworden, 
frinses Ju�.ana re�en:tes geworden was, heb vergeleken met .�oor de _oorlog . . Maar de
ik haar m1Jn pap10ren aangebo den. Ik heb l franc is natuurhJk, op die manier verge-
alle musea in Nederland bezocht. leken, ook een keer of acht gedaald in 

Nu is het twee jaar na de bevrijding , waarde." 
maar Griekenland vecht nog steeds voor d; 1 ALGONQUI?i 
wereldvrijheid. Het is een ongelijke strijd, 1 __ __,_==========:=====. 
opgedrongen door Bulgarije, Albanië en = 
Joegoslavië. 

Onze eerste eis is de correctie van de
q_rie_ks,Bulgaarse ��enzen, _waardoor Bulga.
nJe m de laatste v1Jfenderttg jaar tenminste
vier maal op,enlijk Griekenland heeft aange,
vallen. 

Wat Albanië betreft heeft Griekenland 
een onbetwistbare aanspraak op Noord• 
Epirus, een streek met bijna even Grieks 
karakter als Athene. De aanspraken op 
Noord•Epirus waren te Versailles erkend, 
maar de politiek heeft deze streek aan 
Albanië doen toewijzen. Albanië aarzelde 
toen niet om het Griekse element te ont. 
wortelen. Van de 150.000 Grieken zijn er 
minder dan de helft overgebleven. WaJ:e 
Griekenland recht gedaan, dan :;,;ouden 
Albanië en Bulgarije nu niet de Griekse 
opstandelingen steunen. 

In de laatste wereldoorlog hebben wij 
ongeveer een millioen man verloren. Drie
duizend scholen zijn door den vijand afge• 
broken en 1400 steden en dorpen met meer 
dan 400.000 huizen zijn tot de grond toe 
afgebroken. Wij Grieken hebben echter een 
oude traditie. Dat is de strijd om de vrij• 
beid. Dat hebben wij trouwens met de 
Nederlanders gemeen. E n  'wij zullen blijven 

doorvechten. 
Gelukkig heeft de grote 'IDeerderheid van 

de lJnited Nations nu besloten om een 

soort "watch commission" aan de Noorde, 
lijke grenzen van Gri�kenland te instal• 
leren. De Griekse onafhankelijkheid werd 
daar de laatste twee jaren volkomen onder• 
mijnd. 

IOSi. tg,: ·····--·-·�···-·······-

CWT. : f.w..VJe..iS...Viuk/Jlai 
nA TUM: ... 

.$.J/�.lf... !,'ff ··· ....... ..
".lR.: ......... .... ... ....... . ..



Afschrift 

Naam en 
voornam.en: 

AMSTERDAM 

Adres: 

Tel.: 

MORSINK 
W.L.

ROTTERDAM 

Adres: 

Tel.: 

C�NSULAIRE AMBTENAREN VAN VREEMDE LANDEN, GEVESTIGD IN 
NEDERLAND, NED. INDIE, SURINAME EN CURACAO 

GRIEKENLAND 

Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

Servatistraat 60 

52460 

vice-cons. 
1939 • 0 . 

Parklaan 30 

24610 .

THEOCHARIDES vice-cons. 
A. 1945 . • • 

• 

BEEK.VAN cons.-supl. • 

A. L.
• 

CAMBA LOURIS vice-cons. • • • 



Adres: 

tel.: 

�• 

�/ 

13.2.1947. 

Personeel GRIEKSCHE Legatie te 's- Gravenhage. 
=====-·===============':':==========-===-..... ,--------·-----

Alexanderstraat 17 

114058 
f["'1'\ 

=-================================�4-=�==---=-=-===·=-======-====---4-----

Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel., Duur verblijf:

=========:=:===================================--:::::---------------·--------·-

C01�LAS 
Constantin 

COLLA.S 
mevr. 

COCCORIS 
G. 

COCCORIS 
mevr. 

Gezant 

echtg.Gez. 

kanselier 

ecbtg.C. 
COCCORIS 

Ratel des 
Indes 

Idem 

• 0 

• 

115663 1.10. 46-

Idem l.J.0.46-

• 16.11.46.-

• 16.11.4-6.-
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