
FOKASZ NIKOSZ

HOROGKERESZTES ZÁSZLÓ AZ AKROPOLISZON

Ezzel a címmel jelent meg a szabadkai Esti Újság 1941. április 28-i berlini tudósítása:

A német hadsereg főparancsnoksága vasárnap délben a következő jelentést

adta ki: április 26-án reggel a német légierő bátor támadása után 

az ejtőernyős csapatok elfoglalták a korinthoszi csatorna partján fekvő

Isztmusa városát és biztosították a csatornát.

További hivatalos jelentésében közli a véderő főparancsnoksága, hogy 

pihenésnélküli támadás és az ellenség üldözése közben

a német páncélos hadosztályok elérték Athén városát és reggel 9 óra 30

perckor behatoltak.

Az Akropoliszra nyomban kitűzték a horogkeresztes zászlót. 

Nem sokáig maradt ott! 1941 június 1-én az «Elefteron Vima», (Szabad Fórum) című athéni

újságban megjelent a német városparancsnok közleménye, amely szerint:

1) Május  30-ről  31-re  virradó  éjszaka  ismeretlenek
eltávolították  az  Akropoliszon  lengedező  német  katonai
zászlót.  Szigorú vizsgálatok zajlanak.  A gyanúsítottak és
segítőik halálbüntetéssel büntetendők.



Már csak Görögország felszabadulása után az  «Elefteria», (Szabadság)  című lapban 1945.

március 25-én megjelent „Az első csata” című cikkből derült ki, hogy a tettet két akkoriban

19 éves fiatalember,  Aposztolosz Szantasz az Athéni Egyetem joghallgatója,  és Emmanuil

Glezosz,  vagy  ahogy  szerte  a  világban  ismerték,  Manolisz  Glezosz a  Gazdasági  és

Kereskedelmi Főiskola hallgatója hajtotta végre.  

Már  egy  hónapja  tartott  Athén  megszállása,  amikor  az  Akropoliszt  a  Zappeion

konferenciaközpont lépcsőiről figyelő két fiatal arra a meggyőződésre jutott, hogy „El kell

távolítanunk  onnan  a  magasból  ezt  a  szégyenletes  rongyot.”  Alaposan  felkészültek.

Könyvtárban olvastak utána a terep nyújtotta lehetőségeknek, s tervezték meg az útvonalat.

Miután 1941. május 30-án reggel értsültek arról, hogy Görögország egyetlen, addig szabad

területe, Kréta is elesett, döntöttek. Egy késsel és lámpással felszerelkezve este 21 óra 30-kor

indultak neki. Harminc méter magasra kellett felkapaszkodniuk, hogy elérjék, s eltávolítsák

helyéről a 4x2 méteres zászlót, amelyet azóta is szimbolikus hőstettként tart számon a görög

közösségi emlékezet. 

Persze  tettüket  nem  mindenki  minősítette  annak,  aminek  ma  tartjuk.  A  németekkel

kollaboráns  görög  hatóságok  véleményét  fogalmazta  meg  a  Vradini  nevű  újság,  amely

másnapi  számában,  a  „Zászló”  című  cikkében  mocskolódó  hangnemben  beszélt  a

„tettesekről”.

”Nem lehetnek épelméjűek azok az emberek, akik eltávolították a német
zászlót,  amely a  Nemzeti Lobogónk  mellett lengedezett az  Akropoliszon.
Mindenesetre  nem  lehettek  a  Nemzetüket  szerető  görögök.  Csak
tébolyultak  vagy  idegen  propaganda  ügynökei  lehettek  képesek
végrehajtani  egy  ilyen  szégyenletes,  s  következményeit  tekintve  egyben
ilyen veszélyes tettet.”



A  „tettesek”  aktívan  bekapcsolódtak  a  megszálló  hatalmakkal  szemben  kibontakozó

ellenállásba. Manolisz Glezoszt, a megszállás évei alatt, minden évben egyszer letartóztatták.

Először  a  német  hatóságok  1942.  március  24-én.  Persze  nem  a  horogkeresztes  zászló

eltávolítása miatt, hiszen az ebben való részvétele, akkor még nem volt ismert. A börtönben

súlyos tuberkulózist kapott, ezért szabadon engedték. Egy évre rá 1943. április 21-én az olasz

megszálló  erők  tartóztatták  le  és  ítélték  három  hónap  börtönre  egy  tiltakozó  felvonulás

megszervezése  miatt.  1944.  február  7-én  megint  börtönben  találja  magát.  Ezúttal  görög

kollaboránsok fogták le, és ítélték hét és fél hónap börtönre nemzetellenes tevékenységért.

A Görög Népi Felszabadító Hadsereg (ELAS) segítéségével sikerült megszöknie a börtönből

1944 szeptemberében. 

A  háborút  követően  Manolisz  Glezosz  újságíróként,  1947  augusztusától  novemberig  a

polgárháborús rendkívüli törvénykezés miatti bezárásáig, a Görög Kommunista Párt lapjának,

a  Rizoszpasztisznak  a  főszerkesztőjeként  dolgozott.  Az  1947-ben  nyílt,  deklarált

polgárháborúba sodródott országban azonban személyes sorsa még nehezebbé vált.  1948.

március 3-án letartóztatták, s októberben „sajtóvétség” miatt halálra ítélték. Az esetről 1948.

október 21-én a Népszava is tudósított. Ez volt az első alkalom, hogy magyar újság hírt adott

Manolisz Glezoszról. 

Népszava 1948. október 21

1949. március 21-én, az ország területi integritása elleni tevékenységet büntető parlamenti

határozat alapján, megint halálra ítélték, s ezt csökkentették életfogytiglanra 1950 nyarán. 



Az 1951. szeptember 9-i görögországi parlamenti választások a börtönben érik. Egy frissen,

1951.  augusztus  1-én  alakult  baloldali  párt,  az  EDA  (Egységes  Demokratikus  Baloldal)

jelöltjeként, kilenc egyéb bebörtönzött, illetve száműzetésben lévő párttársához hasonlóan

képviselőnek választják. Az új parlament október 10-i alakuló ülésén azonban nem tudtak

részt  venni,  mert  a  hatóságok  késlekedtek  igazolni  megválasztásukat.  Glezosz  ezért  még

október  9-én  éhségsztrájkba  kezdett,  hogy  elérje  az  EDA  megválasztott  képviselőinek

szabadon bocsátását. 

Szabad Nép 1951. október 11.

Egészségi  állapota,  régi  tüdőbaja  miatt,  saját  pártjának  vezetői  is  lebeszélni  igyekeztek  a

sztrájk  folytatásától.  Végül  csak  a  tizenkettedik  napon  hagyta  abba,  miután  a  kormány

nyilvánosan  ígéretet  tett  követelése  teljesítésére.  A  jobboldal  szócsöveként  az  Akropolis

című lap – felbőszülve azon, hogy a száműzöttek 15 napos eltávozási engedélyt kaptak arra,

hogy  megjelenjenek  a  parlamentben –  november  10-én  a  címlapon  szereplő  fényképeik

fölötti nagybetűs főcímében azt írta, hogy:

A GÖRÖG NÉP MÉSZÁROSAI ÉS A NEMZET GYALÁZATOS ELÁRULÓI A KORMÁNY

OSTOBASÁGÁNAK

ÉS VAKSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN TEGNAPTÓL SZABADON ÉS BÜNTETLENÜL KÖZLEKEDHETNEK

A  választásokon  győztes,  de  csak  relatív  többséget  szerzett  jobboldal  nem  tudta

megakadályozni, hogy az érintett képviselők november 12-én letegyék képviselői esküjüket.



A  munka  piszkosabb  része  a  Választási  Bizottságra  maradt,  amely  december  8-án

alkotmányellenes módon – ez ma már a görög alkotmányjogászok közös meggyőződése –

érvénytelenítette megválasztásukat. 

Akropolis, 1951. november 10

Az akkori görög belpolitikai helyzet bonyolultságát jelzi, s a fentieknek még sötétebb tónust

ad a tény, hogy ugyanebben az időszakban, 1951 október 22-én kezdődött első pere során a

katonai  bíróság  november  15-en halálra  ítélte  Nikosz  Beloianniszt,  akit  egy második per

következményeként 1952. március 30-án kivégeztek. Beloiannisz elítélésére és kivégzésére

egy 1936-os – a Metaxasz  féle fasisztoid diktatúra idején elfogadott – kémkedésről  szóló

375/1936 számú törvény alapján került sor. 

Ugyanezen  törvény  alapján  kémkedés  vádjával  tartoztatták  le  megint  Manolisz  Glezoszt

1958. december 5-én!

Népszabadság 1958. december 7. vasárnap

Ezt megelőzően, 1954-es szabadulását követően, a vezető baloldali politikusok „hétköznapi”

életét éli.  Tagja lesz az EDA vezető testületének, 1956-tól  az  EDA lapjának az Avgi-nak a



vezetője. 1957 februárjában – természetesen titokban és álnéven – a GKP KB póttagjának,

1958 januárjában  pedig  rendes tagjának  választották.  A  kémkedés  vádja  konkrétan  azon

állításon  alapult,  hogy  Glezosz  személyesen  találkozott  Kosztasz  Kolijannisszal,  a  GKP

titokban  Athénbe  érkezett vezetőjével.  Glezosz  tagadta  a  vádat,  miközben hangsúlyozta,

hogy egy ilyen találkozót semmiképpen sem tartana bűnnek. A két politikus amúgy 1957-ben

az Októberi Forradalom évfordulóján már találkozott Moszkvában. 

A pert minden oldalról  hatalmas sajtó- és propagandakampány kisérte. A görög kormány

részletes  instrukciókat  adott a hazai  sajtónak,  s  a  volt  szocialista  országokban is  intenzív

kampány kezdődött. A szovjet posta 1959-ben „Szabadságot a görög nép hősének Manolisz

Glezosznak”  feliratú  bélyeget  adott ki.  Az  athéni  orosz  nagykövetség  twitter  üzenetében

maga számolt be arról, hogy a nagykövet 2019. május 13-án személyesen adta át Glezosznak

e bélyeg néhány példányát. 

2019. május 13. Andrej Maszlov orosz nagykövet Manolisz Glezosznál

A görög kormány válaszlépéseként a görög posta „Szabadságot a népeknek” feliratú Nagy 

Imre bélyeget adott ki. 

 



A magyar sajtókampány is kivételes intenzitású volt. Az Arcanum adatbázis alapján a 

letartóztatásról szóló 1958. december 7-i első híradás és az 1959 .július 22-i ítélethirdetés 

közötti mintegy fél évben a magyar sajtóban összesen 306 cikk jelent meg. Ne feledjük, ekkor

még nem az internet világát éltük. De nem csak a napi átlagban másfél cikk jelzi a figyelem 

intenzitását. A sajtó hangneme is egészen kivételes volt. 

Népszabadság 1959. július 5.

Magyar Nemzet 1959. július 5.

Esti Hírlap 1959. július 10.

A magyar sajtó napi rendszerességgel tudósított a perről. Az újságcímek jelentős része 

- „Újabb provokációs vádakat vetettek fel a Glezosz elleni perben.” 

- „Több, mint száz tanú bizonyítja: Glezosz ártatlan!” 

- „Miért törvénytelen a Manolisz Glezosz elleni per?” 

lehetett bár harsány, de semmiképpen sem volt valótlan. A Glezosz elleni vádak, még azon

görög hatósági korszellem jegyében is teljesen megalapozatlanok voltak, amelyek szerint egy

kommunista  már  önmagában  csakis  azért,  mert  kommunista,  nem lehet  más,  mint  más

ország ügynöke, hazaáruló, kém.  Konsztantinosz Karamanlisz akkori miniszterelnök már a

per második napján sietett kijelenteni, hogy „az ország biztonsága elleni kémkedés vádja

megállapítást nyert az illetékes bűnüldöző hatóságok által.” (To Vima, 1959. július 11. idézi

Taszosz Kosztopulosz EFSYN  05.04.2020. április 5.)  Évekkel később azonban, 1963 végétől



1974  nyaráig  tartó  önkéntes  párizsi  száműzetése  során  írt  önéletrajzi  feljegyzésében,

elemelkedve az egykori napi politikai célzatosságtól már elismerte, hogy Glezoszt „komoly

bizonyítékok nélkül ítélték el” (Karamanlisz Archívum, 1997. 4. kötet. 205. oldal idézi Taszosz

Kosztopulosz EFSYN 05.04.2020. április 5.)

Más a helyzet a „Mentsük meg Manolisz Glezosz életét!” típusú felhívásokkal. Nem mintha a

vád  alapjául  szolgáló  375/1936  számú  törvény  ne  tette  volna  lehetővé  hazaárulás

kimondását,  következésképpen  halálbüntetés  kiszabását.  Pontosan  ez  történt  1952-ben

Nikosz  Beloiannisz  esetében!  Csakhogy,  s  ez  mutatja  a  jelen  per  koncepciós  jellegét,

politikailag  ennek  ekkor  már  nem  volt  semmi  esélye.   A  polgárháborúval  kapcsolatos

kivégzések  1955-ben  megszűntek  Görögországban.  Az  1955  októbere  óta  kormányzó

miniszterelnök Konsztantinosz Karamanlisz országlása alatt egyetlen kivégzésre sem került

sor.  Manolisz Glezosz élete 1959-ben már nem forgott veszélyben. Ezt igazolja az ügyész

vádbeszédében Glezosz esetében javasolt ötéves börtönbüntetés is. 

Népszabadság 1959. július 19.

Az összesen tizenhét vádlottból a bíróság végül is tízet felmentett, kettőt életfogytiglanra,

másik  kettőt  tizenegy,  illetve  tizenöt  év  szabadságvesztésre,  másokat  pedig  kisebb

büntetésekre ítélt.  Glezosz öt évet kapott. Végül négy év után királyi  kegyelemmel 1962.

december  15-én  szabadult.  Ekkorra  azonban,  nem  kis  részben  éppen  a  per  hatására,  a

nemzetközi  kommunista  mozgalomnak  és  baloldalnak  a  szocialista  országok  által  is

hivatalosan felkarolt hősévé vált. 

1963  nyarán  a  Szovjetunióba  látogatott,  hogy  átvegye  a  Nemzetközi  Lenin  Békedíjat.

Moszkvában 1963. július 30-án adott interjújában szót emelt a drámai körülmények között

élő görög politikai foglyok érdekében. Érdekes adalékul szolgál az időről időre párhuzamosan

futó  görög  és  magyar  történelemhez,  hogy  a  Magyar Nemzeti Levéltár Országos

Levéltárában  található  írat  tanúsága  szerint ugyanebben  az  évben  a  magyar  értelmiség

körében  támogató  aláírást  gyűjtő  magyarországi  görögök  képviselőjét  Kodály  Zoltán  a

magyarországi politikai foglyok ügyével szembesítette. 



A magyar sajtóban a Népszava első, 1948. október 21-én megjelent híradásától napjainkig

megjelent összes Manolisz Glezosszal foglalkozó cikk kumulatív számának időbeli alakulása

azt mutatja, hogy Magyarországról nézve a kémkedési per kezdetét követő évtizedben – lásd

a diagramon kiemelt területet – folyamatos volt a személye iránti hazai érdeklődés.

 

Forrás: Arcanum



Ezt a lassan lanyhuló média figyelmet ugrásszerűen felerősítette, hogy az 1967. április 21-én

puccsal hatalomra jutott ezredesek még aznap éjszaka letartóztatják. 

Népszava 1967. április 29.

A katonai diktatúra idején az ország legkülönfélébb helyein tartották fogva. Még a börtönből

bírálta Csehszlovákia 1968-as intervencióját, s lépett ki a Görög Kommunista Pártból.  Végül

egy általános amnesztia részeként 1971-ben bocsátották szabadon. 

Ma  már  tudjuk,  hogy  ez  volt  az  utolsó  letartóztatása,  így  összefoglalhatjuk,  hogy

összességében  háromszor  ítélték  halálra,  11  év  5  hónapot  töltött  börtönben  és  4  év  6

hónapot száműzetésben. 

A görög katonai  diktatúra  1974-es  bukása  nem csak a görög közéletben,  hanem Glezosz

életében is egy konszolidáltabb korszak kezdetét jelentette. A magyar sajtó számára azonban

ettől  kezdve  lényegében  megszűnt  létezni.  Úgy  tűnik,  egy  hős  csak  akkor  érdemes

figyelmünkre, ha bajban van. 

Politikai,  társadalmi  aktivitása  azonban  nem  lankadt.  A  görög  katonai  diktatúra  bukását

követően 1974-ben részt vesz az EDA újjászervezésében, amelynek kezdetben titkára, 1985

és  1989  között  pedig  elnöke  volt.  A  PASZOK-kal  együttműködve  1981-ben  és  1985-ben

parlamenti  képviselővé,  1984-ben  pedig  Európa  parlamenti  képviselővé  választották.  A

PASZOK-kal  való  együttműködése  azonban  nem  volt  felhőtlen.  1985  júniusában  először

független képviselőként folytatta, majd 1987. január elsején lemondott a mandátumáról. 

A kilencvenes évektől lassan, mintegy két évtizedre kiszorult az országos (párt)politikából,

ekkor inkább a helyi politikában próbálkozott. A válságoknak azonban, úgy tűnik, szüksége

van ilyen hősökre, s mintha ő is ilyenkor érezné igazán elemében magát. Aktív résztvevője

volt  a  2010-ben  kitört,  adósságválsággal  együtt  járó  megszorítások  elleni  küzdelemnek.

Kilencven évesen is részt vett tömegtüntetéseken. 



A 2012-es kettős választásokon, a Sziriza képviselőjeként, májusban és júniusban parlamenti

képviselővé,  2014-ben pedig,  92 évesen a  legtöbb szavazatott  kapva,  Európa parlamenti

képviselővé választották. 

 

„Itt Brüsszelben még a kutyák sem ugatnak az utcákon. Ennyire … engedelmessé lettek ők is.”

Bár a kijelentés a brüsszeli bürokratákról szól, valójában a megnyilatkozó öntörvényű, lázadó

szelleméről  tudósít.  Ezt  példázza  „Még  mielőtt  késő  lenne”  című  nyílt  levelének  alábbi

részlete  is,  amelyet  2015.  február  22-én,  alig  egy  hónappal  a  vele  együttműködő Sziriza

kormányra jutását követően fogalmazott meg.

Ha  a  Trojkát  átnevezzük  Intézményeknek,  a  Memorandumot  Egyezménynek,  a
Hitelezőket  pedig Partnereknek,  azzal  akárcsak a húst átkeresztelve halnak,  semmit
sem változtatunk a helyzeten.
Mint ahogy természetesen nem változik meg a Görög Nép 2015. január 25-én leadott
szavazata  sem.  Arra  szavazott,  amit  a  Sziriza  ígért:  …  Megszüntetjük  a
Memorandumokat  és  a  Trojkát,  megszüntetjük  a  megszorításokat  elrendelő
törvényeket. … Eltelt egy hónap, és a nyilatkozatokból még mindig nem lett gyakorlat.
Kár, nagyon kár. 
A magam részéről ELNÉZÉST KÉREK, hogy részese voltam a megtévesztésnek…

Halála  alkalmából  kiadott  méltatásában  a  Sziriza  éppen  ezt  a  lázadó  hajthatatlanságot

emelte  ki.  Hogy  életpályája  egyszerre  szólt  az  „ellenállásról  és  alkotásról,  arról,  hogy

megkérdőjelezze  a  kevesek  uralmát,  s  felmutassa  egy  olyan  jövő  lehetőségét,  amely



megszabadult  a  „ma  lehetséges”  kötelékeitől.”  –  „Árváknak  érezzük  magunkat,  de

szerencséseknek is, hogy együtt törhettünk utat vele” – tette hozzá Ciprasz, a Sziriza elnöke. 

Elvbarátai,  elvtársai, küzdőtársai  mellett Görögország közjogi  méltóságai  is a legmelegebb

szavakkal emlékeztek meg róla.  Micotakisz miniszterelnök szerint Manolisz Glezosz volt az,

„aki elsőként távolította el a megszállók szimbólumát az Akropoliszról. Ezzel maga is szabad

hazánk  szimbólumává  emelkedett.  …  Halálával  a  görögök  szegényebbek  lettek.  Életével

azonban gazdagabbak.”  S  írja  ezt  őszintén,  annak a politikai  tábornak az  örököse,  amely

politikai meggyőződését egykor másfél évtizedes elzárással és több évtizedes üldöztetéssel

honorálta.

Normális körülmények között hatalmas tömegek búcsúztatták volna. A koronavírus járvány

terjedésének megfékezésére  hozott korlátozó  intézkedések miatt azonban temetése szűk

családi körben zajlott. Életét – egy évszázad történelmét – két katasztrófa keretezte. 1922.

szeptember 9-én a Kisázsiai Katasztrófa idején jött világra, 2020. március 30-án egy másik

katasztrófa, a koronavírus világjárvány idején ment el. Ezzel azonban neki már nincs dolga. A

magáét elvégezte, a többi az ránk vár. 


