
Grekiska militärjuntan 1967-1974
Inledning
Militärjuntan i Grekland blev en fasansfull upplevelse för det grekiska folket, som såg ett 
ljus i tunneln efter många år av inbördeskrig. 
Demokratiska fria val hade genomförts och landet såg en ljus framtid. Men andra viljor 
och mörka krafter tyckte annat. Kungahuset, militären och utländska intressen ville ha ett 
ord med i leken.

Orsaker 
Under andra världskriget hade motståndsrörelsen vuxit sig stark och de kämpade emot 
axelmakterna på ett framgångsrikt sätt. Man krigade mot fyra fiender: Italien, Tyskland, 
Bulgarien och Albanien. När kriget tog slut lyckades centralregeringen i Aten att få 
motståndsrörelsen att lägga ner deras vapen. Många accepterade detta men vissa ville 
inte ge upp. Det resulterade i ett bittert inbördeskrig och dödstalet var stort. 
Vänstergerrilan hade ett stort stöd från gamla Sovjet unionen, medan armen och 
centralmakten i Aten hade stöd från främst England och till viss mån USA.

Inbördeskriget höll på från 1946 till 1949. 

Militärjuntan i Grekland kan ses som ett resultat och avslutning på den 30- åriga nationella 
splittringen.

Förlopp
I början av 1967 när Grekland skulle hålla val, gick militären med dess ledare Georgios 
Papadopoulos, Stylianos Pattakos och Nikolaus Makarezos till angrepp mot demokratin 
och tog över styret av landet genom en militärkupp. De tog makten snabbt tidigt på 
morgonen, genom ett snabbt överaskningsmoment. 

Den allmänna förvirringen var stor och folket förstod inte vad som pågick. Pattakos som 
var chef för den militära utbildningsanstalten (KETF) i Aten placerade ut stridsvagnar 
strategiskt runt om i huvudstaden och säkrade kontrollen. 

Samtidigt så ryckte små mobila enheter ut och arresterade politiker och andra centrala 
personer (så som fackliga företrädare, advokater och många förvaltningsansvariga). De 
fängslade också andra vänsterorienterade personer som de ansåg underminerade landets 
säkerhet. Många vänsteranhängare skickades efterhand till straffkolonier (öar som 
Makronisos utanför Aten och Leros nära Turkiet). Misshandel, tortyr och andra hemskheter 
blev vardagsmat för fångarna.

Denna juntan var ren fascistisk och ville ha en stark nationalstat med starka ledare och 
folk som löd. 

Militärjuntan lyckades få makten genom amerikanskt stöd som bottnade i kalla kriget. Man 
ville ha stark kontroll över Grekland för att landet ligger nära Svarta havet och därmed 
gamla Sovjet unionen. Dessutom tyckte man att den sittande premiärministern Panagiotis 
Kanellopoulos tillhörde mitten- vänstern falangen. Man ansåg att val inte skulle hållas.



Tidigt på morgonen lyckades juntan placera ut stridsvagnar och mobila enheter på gatorna 
och tog därmed kontrollen över Atens gator. Man skickade bud till kung Konstantin den II, 
för att han skulle uppmana till allmän mobilisering (Armen) men han vägrade och lät 
makthavarna avlägga ed och uttryckte att han var ”säker på att de handlat i avseende 
att rädda landet”.

Kungen isolerades dock av det nya styret som utnämnde generalmajoren Georgias 
Zoitakis till den nya statschefen och Papadopoulos blev den nya premiärministern. 

Detta gjorde emellertid att han för många greker blev associerad med kuppmakarna, ett 
intryck som inte ändrades av kungens försök till motkupp. Detta misslyckades och hela 
den kungliga familjen flydde till Rom tillsammans med den nya premiärministern 
Konstantinos Kollias och befann sig i exil resten av juntaperioden.
Efter att kungen flytt till Rom så hade man ingen statsöverhuvud och statsmyndighet. 
Därför bildade man ett säkerhetsråd som bestod av ovanstående militärer (Papadopoulos, 
Pattakos och Makarezos).

Den nya statschefen blev generalmajor Georgios Zoitakis som i sin tur utnämnde 
Papadopoulos till premiärminister. År 1972 byttes Zoitakis ut mot Papadopoulos som fick 
all verklig makt. 
Makthavarnas styre blev oklart. Kungens porträtt prydde fortfarande väggarna på offentliga 
byggnader och på mynten trots att kungen levde i exil. Propagandan blev total. Tidningar 
och andra medier kontrollerades strikt och de fick inte publicera bilder och intervjuer på 
kungafamiljen. 
Men långsamt avvecklade kuppmakarna monarkin som institution: den kungliga familjens 
skattebefrielse drogs in, de kungliga välgörenhetsorganisationerna lades under statlig 
styrning, de kungliga symbolerna togs bort från mynt och penningsedlar, marinen och 
luftförsvaret var ej längre ”kungliga”.
Efter hand så växte motståndet mot juntan lavinartat. Exilgreker från främst USA och 
Europa började att göra motstånd mot juntan. Men det var inte bara vänsterfolk som 
visade sitt missnöje utan också kretsar som traditionellt stöttat högerorienterade krafter, 
som monarkister, näringslivet som fick problem med internationell isolering och 
medelklassen som upplevde en period av ekonomisk nedgång. Dessutom fanns det stora 
spänningar internt i juntan, men fram till 1973 hade de en stram kontroll över landet.

Juntan omtalade kuppen som en ”revolution för att rädda nationen”. Deras officiella skäl 
var att en ”kommunistisk konspiration” hade infiltrerat statsförvaltningen, akademin, 
medierna och till och med inom militära kretsar. Det som kännetecknade juntan var deras 
egna ord, kuppen kallades revolution, motståndarna kallades anarkokommunister, de 
tidigare politikerna kallades gammelpartiister. Ateism, kultur som rock och hippier sågs 
som en del av konspirationen.
Tankefrihet och pressfrihet upphävdes omgående, politiska partier förbjöds och 
militärdomstolar inrättades. Brott mot mänskliga rättigheter var utbrett.



Följder
Följderna kom att handla om folkets motstånd mot juntan. Överallt var motståndet stort. 
Man organiserade sig med att sända radio i smyg, man tryckte flygblad och delade ut, man 
ordnade konserter som var tillåtna men senare visade det sig att andra än tilltänkta artister 
uppträdde. Tekniska högskolan i Aten var basen för motståndet. Juntastyret försökte slå 
tillbaka men började tappa kontrollen. Samtidigt så fick exilgreker politisk hjälp i vissa 
länder. Exempel på detta är: Georgios Papandreou som bodde i Sverige och fick hjälp från 
den svenska regeringen.

Det som blev det största bakslaget för juntan var när de placerade ut stridsvagnar vid 
ingången till tekniska högskolan i Aten för att försöka få ut studenterna som gjorde 
motstånd.

Då dem vägrade komma ut så gavs det order om att skjuta rakt in i byggnaden. Många 
studenter och anhängare blev dödade och allvarligt skadade. En våg av vrede sköljde 
Atens gator. Det blev upplopp. Juntan blev tvungna att ge upp och en övergångspresident 
tillträde tills nyval kunde hållas. Exilpolitiker började komma hem igen. Det största namnet 
var Konstantinos Karamanlis som också vann det första fria valet. Demokratin hade vunnit 
över juntan och Grekland kunde blicka framåt igen.

När juntan störtades år 1974 så hade man en övergångsregering tills exil politikern 
Konstantin Karamanlis kom hem från Frankrike där han levde i exil. Senare höll man dem 
första demokratiska valen. Tiden efter detta kallas för ”nya demokratiska Grekland”.

Folkomröstning hölls senare om kungahusets existens. Resultatet blev att cirka 60% inte 
ville ha tillbaka kungahuset utan man blev en republik med president istället. 

Hur kunde man förhindra det?
Jag tror efter att ha läst all fakta som jag kunnat hitta att man inte kunde förhindra detta 
förlopp. Demokratin var alldeles för ung i Grekland. Man ska inte glömma att grekerna har 
haft flera krig mot Turkiet, Bulgarien och två världskrig samt inbördeskriget på nästan 70- 
år.
Starka utländska intressen förhindrade utveckling och de gamla motsättningarna mellan 
vänstern och högern var den största faktorn till juntatiden. 

Dessutom så hade juntan tillgång till armen och de fick kontroll över gator i städer. De fick 
också tidig kontroll över massmedia, så som radio och TV. Man öppnade en egen TV- 
kanal, vars namn var YENED, som sände deras egen propaganda (nyheter, filmer och 
kulturella evenemang). 

Sammanfattning
Tre höga militärer försökte enligt dem själva ta makten över armen och landet för att 
förhindra kommunistiskt styre i Grekland. Man ansåg att Sovjet försökte närma sig landet. 
Militären tyckte också att gamla värderingar och kultur samt intressen hade försvunnit. 
Man ville ha en stark centralregering. De lyckades komma till makten genom ett snabbt 
överaskningsmoment tidigt på morgonen... 
Kungahuset fick gå i exil och juntan tog över all makt. Man förföljde och torterade 
oliktänkande och man skickade dem till straffkolonierna på öarna. Folkets missnöje 



började växa och till slut eskalerade motståndet till en nivå då juntan inte kunde hantera 
det längre. Man dödade en massa studenter vid tekniska högskolan. Detta blev 
statsskottet för juntans undergång.  

KÄLLOR
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(Georgios Papadopoulos och miliärjuntans symbol: CC Search) 21 september 2012 kl: 17:50)

Intervju 
Med min pappa 
som är född 1966, 
han fick veta allting 
under tiden då hans 
föräldrar var emot 
juntans styre.) 
Intervjun skedde 
den 20 oktober 
2012 kl: 21:30

Förklaring: Ställde 
frågor för att se hur 
mycket han själv 
kommer ihåg och 
visste om juntan i 
Grekland.  

Diktatorn
Georgios Papadopoulos

Militärjuntans symbol:

”Grekland 21 April 1967”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska_milit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska_milit

