De perfins van Griekenland
(P.J. Drossos; uit: Perfinpost nr. 23, nov. 1992)
Ik heb de geschiedenis van de Griekse perfins verdeeld in twee tijdvakken, namelijk voor en na de
publicatie van het betreffende Postale Decreet van 30 april 1930.
Dit decreet stond het gebruik van perfins toe, als men 1000 drachme deponeerde in de staatskas;
later werd dit teruggebracht naar 500 drachme.
De twee Griekse banken, de Nationale Bank van Griekenland en de Ionische Bank, waren echter al
vele jaren gewend de postzegels te perforeren, zonder toestemming van de postale autoriteiten.
Van 1926 tot 1928 was dit verboden. Maar toen in 1928 de Bank van Griekenland (de nieuwe
staatsbank) werd opgericht, werd dit verbod opgeheven doordat de Bank van Griekenland vanaf het
begin zegels perforeerde. Ik werkte bij alle drie genoemde banken en zal in dit artikel alle details
geven, die ik me nog kan herinneren en tevens aangeven tot welke conclusies ik in het algemeen ben
gekomen.
Eerste periode
Afb. 1 en 2 (zie volgende pagina): ik kwam in 1917 - op 17-jarige leeftijd- in dienst bij de Ionische
Bank, in oktober van datzelfde jaar startte ik met succes met de export van postzegels.
Maar toen dacht ik er nog niet aan om te onderzoeken, wanneer de bank begonnen was met het
perforeren van postzegels. Ik heb later ook niet bijgehouden wanneer men hiermee ophield. Een ding
is echter zeker, de bank perforeerde zijn zegels niet meer na de uitvaardiging van het betreffende
decreet.
Afb. 3: gedurende de tijd dat ik werkte bij de Nationale Bank van Griekenland (1920-1928), werden de
postzegels geperforeerd. Men heeft mij verteld dat deze procedure teruggaat tot de Balkan-oorlogen
(1912-1913), toen de correspondentie van de bank door de verwerving van de Nieuwe Gebieden sterk
was toegenomen.
Afb. 4: ik werkte van 1928 tot 1932 bij de Bank van Griekenland, de nieuw gevormde staatsbank,
daarna nam ik ontslag. Van te voren was ik parttime handelaar, daarna kon ik mij er met hart en ziel
op werpen. Ik herinner me dat toen ik in 1929 bij de administratie van de bank werkte een aanzienlijke
hoeveelheid van de Navarino-serie aanwezig was, die geperforeerd waren voordat deze uitgifte uit de
circulatie genomen werd. De bank vroeg daarom toestemming aan het ministerie om ze bij het
postkantoor voor geldige zegels te laten omwisselen. Dit werd inderdaad toegestaan.
Ik denk niet dat enige andere bank of instelling aan deze eerste periode toegevoegd moet worden.
Het filiaal op Kreta van de Bank van Athene perforeerde zijn zegels met B.A. (afb. 13), maar toen
werden nog Kretenzische zegels gebruikt en deze procedure lijkt niet op Griekse zegels te zijn
voortgezet. In ieder geval heeft de Handelsbank van Griekenland zijn zegels nooit geperforeerd.
Tweede periode
Afb. 3. Nationale Bank van Griekenland; afb. 4. Bank van Griekenland; afb. 5. Banca Commerciale
Italiana (hoofd- en bijkantoren); afb. 6. Een of meer bijkantoren van voornoemde bank; afb. 7. Ford
Elliniki, Ford Motor Co. in Griekenland; afb. 8. Naxos Emery Industrial Co, het hoofdkantoor en het
bijkantoor Hermoupolis op het eiland Syra; afb. 9. Agrarische Bank; afb. 10. Bureau voor de
bescherming van Griekse vijgen.
Door het toevoegen van de laatste twee perforaties aan de lijst die in Philotelia nr. 414 is
gepubliceerd, is de studie compleet. Toen Griekenland in de Tweede Wereldoorlog in 1941 door de
As-landen werd bezet, werd het perforeren van postzegels gestaakt. Aangetekend dient te worden dat
de banken en instellingen niet voortdurend perforeerden. Sommige begonnen ruim na 1930 andere
stopten voor 1941 en weer anderen perforeerden bij tussenpozen. Een speciale aantekening verdient
dat de Bank van Griekenland rond 1933 -kort na de publicatie van het decreet- ophield met het
"verspillen" van grote hoeveelheden postzegels door perforatie. Ik bestudeer nu de vraag of na de
bevrijding van Griekenland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ook weer postzegels
geperforeerd werden.

In zijn artikelen over dit onderwerp heeft de heer Stephen J. Macrymichalos altijd volkomen terecht
gewaarschuwd voor het bestaan van vervalste perforaties met de initialen T.E. (Trapeza Ellados), van
de Bank van Griekenland. Deze zijn gesignaleerd op Griekse zegels van 1896, de steendrukserie en
revolutieserie van 1923.
De bank werd gesticht op 14 mei 1928! Op die datum waren alleen de uitgifte van 1927 en de
Navarino-serie geldig voor frankering.
Met betrekking tot de perforatie '28' van de 20 para-zegel van de Britse post in Candia (Iraklion) op
Kreta het volgende: Wijlen G. Zourides schreef al in 1935 dat dit toentertijd het controlenummer was
van het kantoor van de Oostenrijkse Lloyd in Candia. Dit kantoor verzorgde de Britse post naar het
buitenland. Deze informatie is door andere schrijvers met bronvermelding overgenomen, maar
brigadier Lewis maakt er in zijn studie over de zegels van Kreta geen enkele melding van.
Toen ik wijlen Edwin Muller in 1962 voor het laatst in Wenen ontmoette, verklaarde hij categorisch dat
hij ondanks al zijn onderzoek van de hem beschikbare archieven van de Oostenrijkse Lloyd, geen
spoor gevonden had om de bewering van G. Zourides te staven. Ook het imposante boek "Austrian
Post Offices Abroad" van wijlen Tchilinghirian en W. Stephen wordt deze perforatie niet gemeld.
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Bovenstaande publicatie werd welwillend ter beschikking gesteld door de heer A.F. van Groessen en
is eerder gepubliceerd geweest in het blad Hermes van de speciaalvereniging 'Griekenland'.
Onze dank hiervoor.
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