
Nikosz Beloiannisz 
1952. március 30-án a békeszerető emberiséget szerte a világon meg-

rázta a döbbenetes hír: Nikosz Beloiannisz eleseit. 
Nikosz Beloiannisz elvársat a görög nép és a világbéke kiváló harco-

sát, a Görög Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagját a majdaneki 
pokol szörnyűségeire emlékeztető aszfáliai börtönben elszenvedett hosszú 
hónapokig .tartó fogsága után — minden törvényességet felrúgva — az 
Athén melletti Gudiban kivégezték. 

A hőst amerikai golyó ölte -meg, — nemcsak politikai értelemben, 
hanem a valóságban is. A Wall Street görögországi főügynöke Peuriíoy 
amerikai nagykövet gazdái utasítását hajtotta végre, amikor már hóna-
pokkal azelőtt követelte kivégzését, amikor Róbert Driskall az amerikai 
követség tisztviselője és hivatásos kém irányította a kihallgatásokat és 
a kivégzést, amikor a kivégző osztagok Beloiannisz elvtársat amerikai 
mintájú Thomson géppisztollyal ölték meg. 

Az amerikai monopóltőkések a Plasztirasz-Venczilosz klikk által 
végrehajtott halálos ítélettel a Görög Kommunista Pártra akartak meg-
semmisítő csapást mérni. A Görög Kommunista Pártra, melynek tagjai 
vérüket ontották a görög föld szabadságáért a német és olasz fasiszták 
eüen vívott súlyos harcokban — vágta bírái szemébe Beloiannisz elvtárs 
— és amelyik ma a görög nép érdekeit képviseli a T'ruman, Peurifoy és 
Plasztirasz urakkal szemben, arra a pártra, amelyik síkra száll Görög-
ország függetlenségéért, a nemzet érdekeiért. Arra a pártra, amely létet 
kíván biztosítani a monarcho-fasiszták által javaikból kiűzött, mintegy 
700.000 főnyi nincstelen görög parasztnak, arra a pártra, amely a füg-
getlen népi hatalom által vezetett demokratikus Görögország megterem-
tését tűzte ki feladatul. 

JVliért kellett meghalni Beloiannisz elvtársnak, miért vették el fiatal 
derűs életét — kérdi joggal millió és millió becsületes békeszerető ember. 
Melyek tulajdonképpen az imperializmus további céljai Görögországban, 
amelyeknek szolgálatában Washington urai aljasul végeztek Beloiannisz 
elvtárssal? 

Feleletet ad erre Görögország gazdasági és politikai helyzetének vizs-
gálata. 

Görögország gazdasági életét és politikáját ma az ideeen tőke hatá-
rozza meg és irányítja. Ipara alig van és ez is főleg könnvfi'par. A görög 
föld mélyében fellelhető nagymennyiségű vasércet külfö'dre szállítják és 
cserébe ezért vasat, félkész-gyártmányokat kapnak méregdrága áron. 
Görögország 1822-től adós állam. Külföldi kölcsönökből fedezi államháztar-
tása deficitjeit és ez határozza meg a nyugati tőkétől való függését. Zaha-
riadesz eivtárs a GKP főtitkárának szavaival „ . . .az aranyos láncok 
nagyon is súlyossá váltak, amelyek országunkban elnyomnak és össze-
törnek minden haladó kezdeményezést." 

Jelenleg az az összeg, amelyet az idegen tőke kamat és profit for: 
jában a görög nép bőréről lenyúz, évente eléri a 200 millió arany fran 

A külföldi tőke a gazdasági függésen keresztül Görögország politikai, 
szociális, általában a közélet minden területére kiterjedő függőségéb ered-



t>6 

ményezte. A pöffeszkedő angolszászok és főleg a yenkik bent ülnek a 
hadseregben, az állami és kulturális élet minden szervében.. 

És hogy melyek a további céljai az amerikai gyarmatosítóknak, azt 
Zahariadesz elvtárs a GKP VI. teljes ülésén, 1949. őszén, a következők-
ben tisztázza: 

Először is az, hogy az USA Görögország egész gazdasági életét a 
maga uralma alá hajtsa és ellenőrizze, hogy Görögországot piacává tegye. 
Ennek érdekében semmiféle eszköztől nem riad vissza. Így pl. jellemző 
az amerikai tőke módszereire, hogy Thráciában a csendőrök mintegy 
10.000 olajfát gyújtottak fel — a belföldi olajtermelés korlátozása végett 
— amerikai parancsra. Másodszor, hogy az országot politikailag teljesen 
az imperializmus szekeréhez kösse, hogy kiépítse a Belgrád-Athén-Ankara 
blokkot, melynek éle a népi demokratikus Albánia és Bulgária, végső 
fokon a Szovjetunió és az egész emberiség ellen irányul. Harmadszor, 
hogy az országot haditámaszponttá építse ki, és végül negyedszer, az 
ország összes fasiszta, nacionalista erőinek mozgósítása a béke és a 
szabadság, a kommunizmus ellen. E célt azok az áradozások is tükrözik, 
melyeket Pál király a következőkben juttatott kifejezésre: . .az a hiva-
tásunk,-hogy újra vezessük a világot. Elégedjen meg mindenki annak a 
tudatával, hogy mi egy nagy család vagyunk. Nincsenek osztályok és 
osztályellentétek... ha valaki véletlenül gazdagabb, mint a másik, ázt 
kemény munkával érte el". 

Az i^yen leigázó és gyarmatosító törekvések ellen harcol a Görög 
Kommunista Párt és harcolt Beloiannisz elvtárs. Azért, hogy ne a nyugati 
tőkések luxus- és hadi-kiadásait szolgálja a görög félsziget gazdagsága, 
hanem a görög nép javát, anyagi és kulturális felemelkedését, azért, hogy 
Görögország ne legyen csatlósa és kiszolgálója az USA világuralmi törek-
véseinek, azért, hogy Görögország ne legyen a népi demokráciák ellen 
irányuló agresszió ugródeszkája és azért, hogy a görög nép ne váljék 
a fasizmus áldozatává, hanem a többi békeszerető néppel együtt építhesse 
a boldog jövendőt. 

Ezért kellett Beloiannisz elvtársnak meghalni. Azért, hogy megkínzott 
testét keresztüllépve az USA monopóltőkései és balkáni csatlósaik fokoz-
zák támadó terveiket a Szovjetunió vezette béketábor és benne a mi 
hazánk, a magyar népi demokrácia ellen is. 

Ne feledjük, hogy a 'déli határainkon túl áskálódó sötét erőkkel is 
• hadakozott Beloiannisz elvtárs, melyek éppen olyan ellenségei a szabad 

Görögországnak, mint épülő és egyre erősödő hazánknak. 
Beloiannisz elvtárs értünk is áldozta életét. A gyűlölet fokozódik 

bennünk, ha arra gondolunk, hogy a belgrádi Titó-banda azok után, hogy 
a görög nép demokratikus erőit a Grammoszon folytatott súlyos harca 
idején aljasul hátbatámadta — Beloiannisz kivégzése után úgy nyilatko-
zott, hogy Görögország és Jugoszlávia között alkalmasnak mutatkozik 
a helyzet a kapcsolat elmélyítésére. 

Beloiannisz elvtárs elesett. A görög nép tudja, hogy a fasiszták előbb 
meggyilkolják a kommunistákat és azután rabságba döntik a népet, — de 
azt is tudja, hogy minél több elvtársat gyilkolnak meg, tartóztatnak le, 
vagy kínoznak meg, annál több szenvedés, könny és nélkülözés lesz osz-
tályrészé. A nép ennek tudatában még inkább hisz a kommunistáknak és 
még szorosabb egységben zárkózik fel a Párt mögé. „A Görög Kommu-
nista Párt a görög nép becsülete és lelkiismerete. Nincs hatalom a földön, 
iimely megsemmisítheti" — hangsúlyozza Zahariadesz elvtárs. 
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Beloiannisz elvtárs elesett. A halál azonban sokféle lehet Vannak 
gyávák, akik térdrehullnak bíráik előtt, hogy életüket megmentsék. Ezek 
meghalnak, mielőtt kivégezték volna őket. És vannak bátrak; a nép törek-
véseinek, akaratának, vágyainak, az egész emberiség haladása ügyének 
támaszai, zászlóvivői. Őket kivégezhetik, de sohasem halnak meg. Nevük 
örökké él az emberiség szivében. 

Beloiannisz nevét őrzi az egész világ. Békeszerető emberek, utcák 
és terek, üzemek és városok, falvak és hegyek. 

Beloiannisz elvtárs nevét őrzi a grammoszi hegység legmagasabb) 
csúcsa, ahol a hős 1948-ban nagy csatáit vívta és sebesült meg. 

Még ma a tőke uralkodik a görög félszigeten, még ma amerikaiak 
ülnek a nép nyakán és hangoskodnak az olimposi Zeus oszlopok alatt, 
de eljő az idő, amikor az Akropolis tetején a szabadság bíborszínű zász-
laját lengeti a szél és a sokat szenvedett görög nép vágyát és akaratát, 
biztosítja a — népi hatalom! 

• ' Nagy László 

TJU SZON VON: 

Bosszút! 
Ó, Szoncsongán! 
Te kristályosan tiszta 
És átlátszó Folyó, 
Vized itta 
Forró, 
Kiömlő 
Könnyeinket, 
Melyeket 
Az én népem hintett. 
Búsan zokogó 
Kék hullámaid közé temetve 
Ó, Szoncsongán, 
Korea szíve ott van rejtve. 
Korea szíve ott dobog benned, -
S ezért a bátorság ki nem apad, 
Vizedből a becsület ki nem apad. 
Harmat hull rád, — s reggelre kelve 
Vized mindég tiszta marad. 
Ö, Szoncsongán! 
Azúr szalagként szaladsz a mezőkben 

„Az amerikai „B. 29." típusú bombázók a Szoncsongán vidé-
kén, északnyugatra Gamhától ötven bombát dobtak, fehérneműt 
mosó asszonyokra és fürdőző gyermekekre. Sok asszony és gyermek 
meghalt." 

(Idézet a „MindzsucSoszeny" című koreai lapból.) 


