P a t r i k i o s Vu l g a r i s

GRIEKSE
COINHUNTERS
VINDEN KIST MET
GUERRILLAGOUD

Beste redactie, na veel speurwerk zijn
we er dan eindelijk in geslaagd om
een opmerkelijke vondst te doen,
namelijk een munitiekist met daarin
o.a. drie goudbaren (zie foto).
Het bestaan van dergelijke goudschatten werd ons duidelijk na enkele
gesprekken met oudere inwoners.
Zij vertelden ons over de Duitse
goudtransporten en de overvallen
door Griekse guerillastrijders.
Om enig inzicht te verschaffen in de
situatie hier, zijn een aantal historische feiten onontbeerlijk.
- 6 april 1941: Duitsland startte met
het bombarderen van het noorden van
Griekenland.
- Engelse soldaten ondersteunden het
Griekse leger, maar trokken zich later
terug.
- Gedurende de Duitse overheersing
ontwikkelden zich hier twee guerillagroepen, ELAS en EDES.

ELAS was een communistische groep
onder aanvoering van Stephanos
Seraphis en EDES een nationaalrepublikeinse organisatie, onder leiding van Napoleonas Zervas, een
voormalig kolonel in het Griekse
leger.
- Aanvankelijk hadden beide groepen
nog weinig aanhang, maar na de detonatie van een spoorwegbrug in de
bergen van Gorgopotamos, schaarden
zich meer en meer mensen achter
hen.
- Zomer 1943: ELAS beschikte over
ca. 16.000 strijders en EDES had er
ca. 7.000.
- Engeland ondersteunde beide
groeperingen met geld, wapens, kleding, schoenen en voedsel.
- ELAS was niet erg geliefd bij de
bevolking, ze kenden maar weinig
consideratie, zelfs tegenover hun
eigen bevolking.

- Hoewel beide groepen hetzelfde
doel aanhingen, namelijk de bevrijding van Griekenland, was er onderling weinig gemeenschappelijkheid,
ze claimden namelijk beide de
volledige heerschappij na de val van
de bezetter.
- De Duitsers maakten gebruik van
deze verdeeldheid en brachten beide
groepen zware verliezen toe. De
macht van EDES was al bijna gebroken, toen ze uiteindelijk een overeenkomst met de bezetter sloten.
- Het Duitse leger ondersteunde
EDES met geld en wapens, en deed
(vage) toezeggingen over een regeeraccoord, waarna ELAS gezamenlijk
werd bestreden.
Wij beschikken over enkele Duitse
documenten waarin wordt verklaard
dat er een aantal kisten met goudbaren aan EDES is overgedragen.
Sommige ouderen, met wie we kontakt hebben gehad, wisten te vertellen
dat de Duitse soldaten zelfs meerdere
goudtransporten hebben uitgevoerd.
ELAS plunderde verschillende EDES
troepen en verstopte de buit, goud,
wapens en andere waardevolle
objecten in de bergen. Er moet daar
nog steeds een hoop goud liggen.
Wij maakten voor onze zoekakties
gebruik van modern scanapparatuur
en produceerden drie dimensionale
grafieken, welke we met een computer konden analyseren.
Een deel van deze uitrusting is op de
foto zichtbaar.
De munitiekist, met daarin o.a. drie
goudbaren. konden wij op deze wijze
opsporen en blootleggen.

Met de ervaring die we inmiddels
hebben opgedaan, hopen we in de
toekomst uiteraard nog meer van
dergelijke vondsten te doen.

