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Ágrip 

Ritgerðin skiptist í nokkra hluta þar sem fyrst verður farið í sögulegan bakgrunn 

Grikklands frá lokum síðari heimstyrjaldar fram að valdaráni hersins árið 1967. Þetta er 

gert til að sýna fram á að valdataka herforingjanna var að mestu leyti afleiðing og afurð 

þess tímabils sem í sögunni er kallað kalda stríðið. Spennan á milli austurs og vesturs og 

afskipti Bandaríkjanna í gervi NATÓ og CIA gerðu hægri öflunum í gríska hernum 

kleift að hrifsa völdin af stjórnmálaflokkum og konunginum í landinu í þeim yfirlýsta 

tilgangi að forða því að landið félli ekki í hendur kommúnista. Í næstu köflum er leitast 

við að greina viðbrögð alþjóðasamtaka og þá sérstaklega NATÓ við valdatökunni. Í 

framhaldi af því er greint frá viðbrögðum íslensku ríkisstjórnarinnar og sagt frá hvernig 

þau viðbrögð stjórnuðust af afstöðu viðreisnarstjórnarinnar til NATÓ og hersetu Banda-

ríkjamanna á Íslandi. Þá er greint frá fréttaflutningi íslenskra dagblaða um valdatöku 

hersins í Grikklandi og sýnt fram á að sá fréttaflutningur stjórnaðist af ríkjandi 

hugmyndafræði kalda stríðsins. Að lokum er skoðað hvernig sérstakir þjóðfélagshópar á 

Íslandi mótmæltu því sem var að gerast í heiminum á 7. áratugi 20. aldarinnar, þ.á.m. 

einræðisstjórninni í Grikklandi. Einnig er tekið til athugunar að hvaða marki 

almenningur á Íslandi tók þátt í þessum mótmælaaðgerðum og hvernig hann upplifði 

heimsmálin sem voru efst á baugi hverju sinni. 
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Inngangur 

Í Grikklandi kviknaði neisti þeirrar menningar sem hinn vestræni heimur byggir á enn 

þann dag í dag. En þó að saga Grikklands hafi verið dýrðleg til forna, er hún frá 

miðöldum og fram á okkar tíma, saga kúgunar og kreppu, stríða og svika, valdabaráttu 

og spillingar. Frá því að Grikkir fengu sjálfstæði, árið 1832 eftir að hafa tilheyrt veldi 

Ottómana í 400 ár, hafa stórveldin í heiminum keppst við að beita áhrifum sínum til að 

ná tökum á þessum litla landskika við Miðjarðarhafið. Grikkir hafa barist fyrir sjálfstæði 

sínu, en sjaldnast verið á sama máli um hvaða leiðir þeir ættu að fara til að viðhalda því. 

Á 20.öld tókust Grikkir á við tvær  heimstyrjaldir, styrjöld við Tyrkland, tvær 

herforingjastjórnir, borgarastyrjöld, auk fjölda stjórnarkreppa. 

Íslendingar hafa haft mismikinn áhuga á Grikklandi í gegnum tíðina og þó að 

samskipti þjóðanna hafi aldrei verið mikil, var landið Íslendingum ekki framandi. Frá 

stofnun Háskóla Íslands hafa verið kennd þar forngrísk fræði og heimspeki og þannig 

þekktu margir Íslendingar Grikkland af fræðiritum, bókum, sögum og ljóðum. Á síðari 

hluta 18.aldar þýddi fræðimaðurinn Sveinbjörn Egilsson hábókmenntir Forngrikkja, 

Ilionskviðu og Ódysseifskviðu á íslensku. Á síðastliðinni öld tóku fáeinir Íslendingar 

ástfóstri við Grikkland og voru duglegir við að minna Íslendinga á landið í suðri þar sem 

vagga vestrænnar siðmenningar stóð. Þar ber helst að nefna Sigurð A. Magnússon 

rithöfund, en hann var einn af frumkvöðlum Grikklandshreyfingarinnar svokölluðu sem 

hafði sig í frammi og mótmælti herforingjastjórninni.
1
 Grikklandsvinafélagið var stofnað 

um miðjan níunda áratuginn og sá það um að kynna Grikkland fyrir Íslendingum, bæði 

með fundum og skipulagningu ferða til Grikklands.
2
 

Það sem hér er til skoðunar er valdataka herforingja í Grikklandi árið 1967 eins 

og sagt var frá henni í íslenskum dagblöðum og hinum ýmsu greinum sem birtar voru í 

vikublöðum og mánaðarritum. Um aðdraganda herforingjastjórnarinnar og þá atburði 

sem áttu sér stað í stjórnmálasögu Grikklands rétt fyrir valdatöku hersins, notaði ég 

ýmsar heimildir, bæði á grísku og ensku. 

Þegar leitað er orsaka atburða í sögunni, kemur ávallt upp sú spurning hve langt 

aftur í tímann skuli leitað til að útskýra það sem gerðist. Hér verður farið aftur til 

heimstyrjaldarinnar síðari í þeim tilgangi að gera lesandanum grein fyrir þeirri íhlutun 

sem fyrst Bretar, og síðan Bandaríkjamenn áttu í grískum stjórnmálum og efnahags-

málum. Það samhengi skiptir máli þegar kemur að því að leggja mat á viðhorf Íslendinga 

                                                 
1
Sigurður A. Magnússon, ,,Undir fargi óttans‘‘, bls. 42. 

2
 Óprentuð heimild, Tölvupóstur frá Sigurði A. Magnússyni 12/01/2013. 
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til valdatöku hersins í Grikklandi, en þar skiptir jafnframt máli afstaðan til bandarísku 

herstöðvarinnar í Keflavík og aðildar Íslands að NATÓ. 

Í framhaldi af því er fjallað um hvernig alþjóðasamfélagið og þær alþjóðastofn-

anir sem Grikkland var aðili að, brugðust við einræðisstjórn herforingjanna. Þá er einnig 

fjallað um viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar í samhengi við þær ákvarðanir sem teknar 

voru hjá viðkomandi alþjóðastofnunum og skoðað hvort mótmæli Norðurlanda gegn 

afnámi lýðræðis í Grikklandi hafi haft áhrif á afstöðu íslensku ríkisstjórnarinnar til 

herforingjastjórnarinnar. Einnig mun ég leita svara við því hvort skoðanir ríkisstjórnar-

innar mótuðust af aðild Íslands að NATÓ.   

Athyglisvert var að lesa dagblöðin frá árunum 1967-1968 og þá sérstaklega þau 

sem voru mest lesin, Morgunblaðið, Alþýðublaðið og Þjóðviljann og Tímann. 

Morgunblaðið og Alþýðublaðið voru málgögn Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins 

sem voru í ríkisstjórninni, en Þjóðviljinn var málgagn Alþýðubandalagsins og Tíminn var 

málgagn Framsóknarflokksins, en þessir flokkar voru í stjórnarandstöðu. Ég mun greina 

frá því hvernig þessi dagblöð fjölluðu um valdatöku hersins í Grikklandi og leitast við að 

svara þeirri spurningu hvort umfjöllun þeirra hafi mótast af kaldastríðshugmyndum 

tímabilsins.  

Að lokum er vikið að mótmælaaðgerðum Íslendinga gegn herforingjastjórninni. 

Spurt er hvaða þjóðfélagshópar hafi einkum staðið að þeim mótmælum og hvaða 

dægurmál auk herforingjastjórnarinnar mótuðu þau mótmæli? Ennfremur er spurt að því 

hvort almenningur á Íslandi hafi sýnt áhuga á þessum mótmælum, eða jafnvel tekið þátt í 

mótmælaaðgerðum gegn herforingjastjórninni í Grikklandi. 
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1.Sögulegur bakgrunnur 

1.1. Grikkland eftirstríðsáranna 

Árið 1940, réðust Ítalir inn í Grikkland. Herforinginn Ioannis Metaxas, sem þá var við 

völd, tók þá ákvörðun að segja Ítölum, og þar með Þjóðverjum, stríð á hendur. Grísku 

hermennirnir börðust gegn ítölsku svartstökkunum á landamærum Grikklands og 

Albaníu og sóttu á. Þeir höfðu hins vegar ekki roð við Þjóðverjum sem þótti hyggilegast 

að ná Balkanskaganum áður en haldið yrði til Rússlands. Bretar sendu þá umfangsmikla 

hernaðaraðstoð til Grikklands og 60.000 manna herlið sem beið gríðarlegt afhroð þegar 

Þjóðverjar lögðu landið undir sig, af lofti, láði og legi. Konungsdæmið og herinn voru 

brotin á bak aftur og ógnarstjórn ríkti í landinu í 4 ár. Skæruliðaflokkar risu upp gegn 

Þjóðverjum, sem smám saman skipulögðu sig og sameinuðust í stærri eindir, undir 

forystu stjórnmálaflokka. Upp úr þessari sameiningu mynduðust tvær andspyrnu-

hreyfingar, Edes og Elas. Í Edes samtökunum voru hægrisinnaðir konungssinnar, 

borgaralegir stjórnmálamenn og iðnjöfrar, sem hafnað höfðu samvinnu við Þjóðverja. Í 

Elas, sem voru miklu fjölmennari samtök, voru ungir vinstrimenn og kommúnistar. Til 

að byrja með, fengu báðar þessar andspyrnu-hreyfingar vopn frá Bretum, en þegar líða 

tók á stríðið, þótti Bretum vænlegast að styðja einungis Edes með vopnum, þar sem að 

pólitísk markmið Edesmanna voru Bretum meira að skapi
3
 

Árið 1944, mynduðu ELAS/EAM
4
 samtökin bráðabirgða ríkisstjórn, en þessi 

pólitísku og hernaðarlegu samtök voru þá orðin mjög fjölmenn. Gríska konungsstjórnin, 

sem þá var í útlegð í Kairó fylltist miklum óhug þegar gríski sjóherinn, sem staddur var í 

Alexandríu, gerði uppreisn og krafðist þess að bráðabirgðastjórn EAM samtakanna yrði 

viðurkennd lögmæt ríkisstjórn Grikklands.
5
 Uppreisnin var barin niður harðri hendi, 

undir vökulum augum Winstons Churchills, sem þá þegar var farin að hræðast útbreiðslu 

kommúnismans. Churchill var mjög umhugað um að Rauði herinn kæmist ekki inn fyrir 

landamæri Grikklands, en á þessum tímapunkti hafði hann verið í sókn suður um 

gervallan Balkanskaga. Churchill sá sér ekki annara kosta völ, en að biðja um fund með 

Stalín, þar sem þeir gerðu með sér hinn fræga samning um áhrifin yfir Balkanskaga. Þeir 

skiptu Júgóslavíu til helminga, en Bretland skyldi fá 90% af Grikklandi, á meðan 

                                                 
3
Woodhouse, Modern Greece, bls. 246. Sjá einnig Sverri Kristjánsson, ,,Grikkland í fjötrum‘‘, bls. 12 - 

13. 
4
 ELAS á grísku ΕΛΑΣ, Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός - frelsisher grísku þjóðarinnar, EAM, á 

grísku ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο – gríski þjóðfrelsisherinn. 
5
 Woodhouse, Modern Greece, bls. 252. 
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Rússland fékk 90% af Rúmeníu.
6
 Stuttu áður en hinn frægi fundur átti sé stað, hafði 

bráðabirgðastjórnin í Grikklandi verið leyst upp, en EAM samtökin fengið fimm 

ráðherrasæti í útlagaríkisstjórninni í Kaíró. Á útmánuðum árið 1944 fóru Þjóðverjar frá 

Grikklandi og Bretar stigu á land. Bretum var ljóst að hver sá sem stjórnaði gríska 

hernum, stjórnaði landinu. Þeir kusu því að styðja her konungsins og grísk hægri öfl 

gegn ELAS sem í lok stríðs hafði gífurlegt fylgi meðal þjóðarinnar. Þessi ákvörðun Breta 

gerði það að verkum að upp blossuðu átök milli konungssinna og vinstri manna, og ekki 

leið á löngu þar til borgarastyrjöld geysaði í landinu.
7
 Kommúnistar fóru hamförum í 

sveitum landsins, með þeim afleiðingum að margir Grikkir, enn þann dag í dag, tengja 

kommúnismann við kúgun, hörmungar og harðræði. Þegar hægri menn fóru siðan að 

sækja á í lok 5. áratugarins, ráku þeir kommúnista í útlegð, hentu þeim í fangelsi og 

bönnuðu þeim aðgang að opinberum störfum.
8
  

 En Bretland rambaði á barmi gjaldþrots eftir stríð og í miðri borgarastyrjöld 

tilkynnti breski ræðismaðurrinn Bandaríkjastjórn að Bretar ætluðu sér að hætta allri 

aðstoð við Grikkland og kveðja herlið sitt heim. Þessi ákvörðun markaði endalok 

breskrar íhlutunar í stjórnmálum og efnahagsmálum Grikklands.
9
 Ráðamenn í 

Bandaríkjunum þurftu að taka skjóta ákvörðun um það hvort Bandaríkin væru reiðubúin 

til að hafa afskipti af Grikklandi og þar með öllu Miðjarðarhafinu. Eftir stríð, þegar 

ógnin frá nasistaríki Þýskalands var horfin, reyndi á þann mun sem var á milli 

hugmyndafræði Sovétríkjanna og Bandaríkanna. Kalda stríðið var afleiðing þessa 

mismunar, en einnig hernaðar-samninga sem gerðir höfðu verið í stríðinu og 

hernaðarþróunar eftir stríð.
10

 Harry Truman Bandaríkjaforseti taldi rétt að styðja við 

bakið á hægri öflunum, gegn þeim vinstri, og stemma þannig stigu við útbreiðslu 

kommúnismans.
11

 Í tengslum við þessa ákvörðun setti Bandaríkjaforseti fram 

Trumankenninguna, en í henni fólst sú skoðun ,,að það hlyti að vera stefna Banda-

ríkjanna að styðja frjálsar þjóðir, sem veittu viðnám, er vopnaður minnihluti eða erlend 

ýtni leitaðist við að leggja þær undir okið‘‘
12

 Í sömu yfirlýsingu skipti forsetinn 

heiminum í tvennt. Í hinn frjálsa heim vestrænna ríkja og hinn ófrjálsa heim 

                                                 
6
 Judt, Postwar, bls. 101. Sjá einnig Sverri Kristjánsson, ,,Grikkland í Fjötrum‘‘, bls. 14 – 15. 

7
 Woodhouse, Modern Greece, bls. 150 – 151. 

8
 Judt, Postwar, bls. 504-505. 

9
 Frazier, Anglo-American Relations with Greece, bls. 155 – 156. 

10
 McKay, History of World Societies, bls. 992 - 993 

11
 Παπαχελάς, Ο Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας, bls. 19. 

12
 Tilvitnun í Judt, Postwar‚ bls. 127, ,,it must be the policy of the United States to support free people 

who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressure“ Hér í þýðingu 

Sverris Kristjánssonar. Sjá grein hans ,,Grikkland í Fjötrum‘‘, bls. 18-19.  
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kommúnismans. Hægri og miðjuöflin í Grikklandi fögnuðu Trumanyfirlýsingunni ákaft 

á meðan vinstri öflin svöruðu með auknum skæruliðahernaði. Forsetinn bað bandaríska 

þingið einnig um hernaðaraðstoð fyrir Grikkland og Tyrkland og árið 1947 bauð 

þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna George Marshall fram þá efnahags-aðstoð til 

endurreisnar Evrópu, sem kölluð hefur verið Marshall aðstoðin.
13

 Hægri ráðamenn í 

Grikklandi ákváðu að taka við 300 milljón dollara peningaaðstoð frá Bandaríkjunum 

með því skilyrði að helmingurinn myndi renna til efnahagsuppbyggingar, en hinn 

helmingurinn til hersins. Þannig varð Grikkland í rauninni fyrsta fórnarlamb kalda 

stríðsins. Íhlutun Bandaríkjamanna og hin mikla hernaðaraðstoð þeirra við her ríkisins 

gerði það að verkum að ELAS/EAM hreyfing vinstri manna lognaðist út af og konungur 

og herinn komu sigursælir út úr borgarastyrjöldinni.
14

 Þremur árum eftir stofnun NATÓ 

gengu Grikkir í bandalagið. 

 

1.2 Baksvið valdatöku 

Frá lokum annarar heimstyrjaldar og þangað til Berlínarmúrinn féll, árið 1989, varaði 

kalda stríðið. Ósýnileg landamæri voru dregin í gegnum Evrópu frá norðri til suðurs og 

þau skildu að Bandaríkin og Vestur-Evrópu, sem stóðu öðrum megin, en Sovétríkin og 

þau lönd, sem tilheyrðu hugmyndafræði kommúnismans og þurftu að svara til 

Sovétríkjanna, stóðu hinum megin. Hræðslan við notkun kjarnorkuvopna tryggði 

jafnvægið á landamærunum á milli heimsveldanna, á meðan að þessi þróun stjórnaði 

örlögum heimsins alls.
15

 

Þó að stjórnmálin í Grikklandi virtust í fljótu bragði lúta reglum kalda stríðsins, 

kom fljótlega í ljós að þau stjórnuðust einnig mikið til af staðbundnum hagsmunum. 

Stjórnmálin voru erfið viðureignar vegna sundurþykkni þjóðarinnar og magnaðra 

flokkadrátta..
16

 Ekki bætti úr skák að yfirmenn gríska hersins, eftir heimsstyrjöld og 

borgarastyrjöld sem stóð í fjögur ár, voru ósveigjanlegir í skoðunum sínum á móti vinstri 

öflum í landinu, hliðhollir konunginum og andsnúnir lýðræði. Herinn var í rauninni trúrri 

NATÓ og amerískum kollegum sínum, heldur en stjórnvöldum í Grikklandi, og fann 

ekki til skuldbindingar við stjórnarstofnanir og lög í eigin landi.
17

 

                                                 
13

 McKay, History of World Societies, bls. 994. 
14

 Παπαχελάς, Ο Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας, bls. 18. 
15

 Gustafsson, Nordens Historia, bls. 274. 
16

 Λοβέρδος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας [1828-1975], bls. 158, Sjá einnig Sigurð A. Magnússon, 

,,Valdarán fasista í Grikklandi‘‘, bls. 35. 
17

 Judt, Postwar, bls. 506. 
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Margvísleg vandamál herjuðu því á grískt þjóðfélag á sjötta og sjöunda 

áratugnum og stjórnarkreppur voru tíðar. Þær var að miklu leyti hægt að rekja til 

óeðlilegra afskipta krúnunnar af stjórnmálum landsins. Samkvæmt stjórnarskrá 

Grikklands gat konungur velt ríkisstjórnum úr sessi og skipað forsætisráðherra að eigin 

vild. Þannig var óþekktur stjórnmálamaður að nafni Konstantinos Karamanlis, settur 

forsætisráðherra árið 1956 af konunginum, sem þá var Pavlos Glucksburg. Þó ungur 

væri, reyndist hann stöðunni vaxinn.
18

 Á þeim sjö árum sem Karamanlis gegndi starfi 

forsætisráðherra lagði hann áherslu á efnahagslega uppbyggingu og stöðugleika í 

stjórnmálum landsins. Þegar á stjórnartíð hans leið, fór hann einnig að beita sér fyrir því 

að takmarka völd konungsins, honum og ráðgjöfum hans til mikils ama.
19

 Þessi stefna 

Karamanlis leiddi til persónulegra deilna við konungsfjölskylduna og hann neyddist til 

að segja af sér árið 1963.
20

  

Sama ár komu fram á sjónarsviðið frjálslyndir miðjuflokkar sem höfðu 

umbótasinnuð öfl og hina vaxandi millistétt á bak við sig. Einnig voru vinstri menn 

farnir að láta aftur í sér heyra, eftir margra ára þögn. Gamall og reyndur stjórnmála-

maður að nafni Georgios Papandreú, sem var formaður hins nýja Miðflokkasambands, 

vann stórsigur í kosningunum árið 1964. Georgios Papandreú var mjög vinsæll hjá öllum 

þjóðfélagsstéttum, en sérstaklega þeim sem höfðu orðið fyrir barðinu á vaxandi 

efnahagslegu og félagslegu misrétti í landinu. Eitt af afrekum Papandreús var að hann 

dró verulega úr áhrifum öfgaaflanna til vinstri, og hann hafði fullan hug á að stemma 

stigu við yfirgangi og forréttindum hægriaflanna.
21

 Konungurinn kom hins vegar í veg 

fyrir að Papandreú tækist ætlunarverk sitt, því þegar honum fannst eigin hagsmunum og 

stuðningsmanna hans ógnað, tók hann frumkvæðið og varði hagsmuni hægri aflanna, 

sem ætíð höfðu staðið við hlið krúnunnar og hersins. Það gerðist einmitt vorið 1967, 

þegar forsætisráðherrann reyndi að takmarka afskipti konungsins af hernum. Hinn ungi 

konungur Konstantinos Glucksburg notfærði sér aðstöðu sína og vék Georgios 

Papandreú úr embætti, en þeir höfðu lengi deilt um það hvort víkja ætti hermálaráð-

herranum Petros Garúfaljas úr embætti. Aðaldeilumálið var hvort Garúfaljas fengi að 

sitja áfram í ríkisstjórninni, en Papandreú vildi víkja honum frá, þar sem hann taldi 

ráðherrann fylgja fyrirmælum konungs. Þegar konungur neitaði að víkja ráðherranum úr 

                                                 
18

 Pelt, Tying Greece to the West, bls. 256. 
19

 Λοβέρδος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας [1828-1975], bls. 170. 
20

 Sama heimild, bls. 172. 
21

 Sama heimild, bls. 174-175. Sjá einnig Sigurð A. Magnússon, ,,Valdarán fasista í Grikklandi‘‘, bls. 

38. 
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embætti, sagði Georgios Papandreú af sér í þeirri trú að hann myndi auðveldlega fá 

þingmeirihluta í næstu kosningum. Þar misreiknaði hann sig hrapalega, vegna þess að 

konungurinn sem vissi vel hversu vinsæll Georgios Papandreú var, setti hverja 

bráðabirgðastjórnina á fætur annari, með það fyrir augum að vinstri menn fengju ekki 

stjórnvölinn í sínar hendur aftur.
22

  

Auðvitað var þetta ekki eina ástæðan fyrir ákvörðunum konungsins, sem var 

ungur og óreyndur og hlustaði sjálfsagt of mikið á ráðgjafa sem leiðbeindu honum í 

ógöngur.
23

 Það sem að vakti enn meiri ugg hjá hægri mönnum voru þær vinsældir sem 

Andreas Papandreú, sonur Georgiosar öðlaðist dag frá degi. Það var Konstantinos 

Karamanlis sem kallaði á Andreas frá Ameríku til að veita forstöðu nýrri efnahags-

stofnun, en hann hafði starfað sem hagfræðiprófessor við Berkeleyháskóla í Kaliforníu. 

Andreas var kosinn á þing, en var fljótlega gagnrýndur af bæði hægri og vinstri öflum 

fyrir að vera of metnaðarfullur og valdagráðugur. En hann varð sífellt vinsælli hjá 

almenningi, sem líkti honum við John Kennedy. Á þessum tímapunkti voru Georgios 

Papandreú og Andreas sonur hans engir vinir vegna þess að faðirinn var lítið hrifinn af 

framsækni sonarins.
24

 Þrátt fyrir það urðu ráðamenn í Washington æ sannfærðari um að 

Papandreú feðgarnir væru að grafa undan amerískum hagsmunum og þar með hags-

munum NATÓ í Grikklandi. Þeir voru einnig mjög ósáttir við endurteknar árásir 

Andreasar , en hann var bæði duglegur við að vekja upp spurningar um hvort konung-

dæmið ætti rétt á sér og íhlutun Bandaríkjanna í grískum stjórnmálum. Hann varð sífellt 

þjóðernissinnaðri í yfirlýsingum sínum og endurtók hvað eftir annað að Grikkland væri 

einungis fyrir Grikki.
25

 Á meðan á deilum Papandreú-feðga annars vegar og konungsins 

og Bandaríkjamanna, hins vegar stóð, jukust í landinu óvissa, órói, mótmæli og 

verkföll.
26

 Þannig var ástandið þann 21.apríl árið 1967 þegar herinn hrifsaði völdin.  

Þegar herforingjarnir tóku völdin var ekki hægt að ganga út frá því sem vitað er í 

dag að  leyniþjónusta NATÓ veitti herforingjunum stuðning við byltinguna, í samráði 

við CIA, en án vitundar þeirra stjórnmálamanna sem töldust vera æðstu yfirmenn 

                                                 
22

 Woodhouse, Modern Greece, 287-288. 
23

 Θεόδωρος Κουλουμπής, ,,Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και επιβολή της δικτατορίας: μια 

επανεκτίμηση‘‘, bls. 78. 
24

 Woodhouse, Modern Greece, bls. 287. Sjá einnig Sigurð A. Magnússon, ,,Valdarán fasista í 

Grikklandi‘‘, bls. 38. 
25

 Couloumbis, Greece in the Twentieth Century, bls. 90. Sjá einnig Pelt, Tying Greece to the West, bls. 

274. 
26

 Woodhouse, Modern Greece, bls. 287 – 288. 
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NATO.
27

 Það er ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar að kryfja íhlutun Bandaríkjamanna í 

herforingjastjórninni, en það er  hægt að ganga út frá því að heiminum hafði verið skipt í 

tvennt, í vestur og austur, kommúnista og lýðræðissina. Land eins og Grikkland sem lent 

hafði á áhrifasvæði Bandaríkjanna eftir heimstyrjöld og þegið gífurlega efnahagsaðstoð 

hlaut að verða að hlusta á skoðanir ráðamanna í Washington. Á hinn bóginn hafði það 

komið fram að almenningur landsins og hinir ýmsu stjórnmálaflokkar þess létu ekki að 

stjórn. Hægri vængur hersins, án vitundar konungs, en með samþykki ýmissa ráðamanna 

í Bandaríkjunum, taldi að eitthvað þyrfti að gera í málunum. Promeþeus áætluninvar sett 

í gang, en hún var atlöguáætlun sem yfirstjórn Atlantshafsbandalagsins og herforingja-

ráðið höfðu búið til um þær ráðstafanir sem gera skyldi í Grikklandi , ef til óeirða kæmi 

meðal almennings og til að afstýra kommúnistauppreisn
28

 Herfloti Atlantshafsbanda-

lagsins lagði að í Pireus þann 20. apríl og daginn eftir var stjórn landsins komin í hendur 

fárra manna innan hersins, sem voru bæði hægri sinnaðir og fylgismenn konungdæmis-

ins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Alexis Papahelas rannsakaði íhlutun NATÓ og CIA í stjórnmálum Grikklands á tímum 

herforingjastjórnarinnar með því að skoða opinber skjöl og bréf sem send voru á milli ráðamanna í 

Aþenu og Washington. Hann tók einnig viðtöl við þá ráðamenn sem að málinu stóðu. Sjá: Παπαχελάς, Ο 

Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας. ´I opinberri heimsókn til Grikklands árið 1999 baðst  þáverandi 

forseti Bandaríkjanna, Bill Clinton, afsökunar á  íhlutun Bandaríkjamanna í herforingjastjórninni. Sjá 

Marc Lacey, ,,Clinton Tries To Subdue Greeks´ Anger At America‘‘, New York Times, 21.nóvember 

1999. 
28

 Παπαχελάς, Ο Βιασμός τη Ελληνικής Δημοκρατίας, bls. 259. 
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2.Herforingjarnir, heimurinn og Ísland 

2.1 Viðbrögð íslenskra fjölmiðla 

Við vissum um síðustu atburði í Víetnam, nýjustu verðhækkanir í 

kauphöllunum, um veðurhorfur í öllum löndum næsta sólarhringinn. 

En við vissum ekki það, sem var að gerast í Aþenuborg. Við gátum 

ekki gert okkur í hugarlund, að fámennur her var í þann veginn að slá 

hring um höfuðborg lands okkar, um Konungshöllina, 

Útvarpsstöðina, símstöðvar, ráðuneytin – við vissum ekki, að senn 

var borgin á valdi þessa fámenna hers.
29

 

Þetta sagði Helen Vlachos, blaðaútgefandi í Aþenu í viðtali sem birtist í Morgunblaðinu 

í janúar 1968. Nokkrum mánuðum fyrr hafði sama dagblað lýst atburðunum þannig, að 

þeir Grikkir sem kveiktu á útvarpstækjum sínum snemma að morgni dags þann 21.apríl 

komu af fjöllum þegar þeir heyrðu tilkynningu um að herinn hefði tekið stjórn landsins í 

sínar hendur, í þeim tilgangi að forðast yfirtöku kommúnista. Herinn hafði verið skipu-

lagður og fljótur til. Um nóttina höfðu hermenn tekið forystumenn stjórnmála-flokkanna 

fasta og strax fyrsta daginn voru þúsundir lýðræðissinna handteknir, settir í fangelsi, eða 

sendir út á hinar ýmsu eyjur í Eyjahafinu sem notaðar voru sem fangabúðir fyrir pólitíska 

fanga.
30

 Forystumenn herforingjastjórnarinnar voru þrír, Stylianos Pattakos, Georgios 

Papadopoulos og Nikolas Makarezos. Þeir gáfu fljótlega út reglugerðir sem fólki 

landsins bar að fylgja. Útgöngubann var sett á, enginn mátti hýsa náunga sinn og 

heimilisfeðrum var skipað að gefa sig fram á næstu lögreglustöð til að gera grein fyrir 

fjölskyldu sinni. Ekki fleiri en fimm máttu safnast saman á almannafæri. Dauðarefsing 

var innleidd á ný og mönnum var gert skylt að afhenda öll skotvopn um leið og öll 

byssuleyfi voru afnumin. Herforingjarnir gengu meira að segja svo langt að banna 

karlmönnum að vera með sítt hár og konum að ganga um í stuttum pilsum.
31

 Þetta voru á 

allan hátt andlýðræðislegar aðgerðir, eða eins og forsprakki herforingjanna, Georgios 

Papadopoulos sagði, ,,Binda átti Grikkland við skurðarborðið (til að nota myndmál 

Georgios Papadopoulos) og því skyldi ekki leyft að standa upp fyrr en það væri 

fulllæknað af lýðræðissjúkdómum sínum.‘‘
32

 

 Það vildi svo til að Jökull Jakobsson rithöfundur og leikskáld var á ferð í Aþenu 

                                                 
29

 Tilvitnun í Helen Vlachou ,,Nótt skriðdrekanna í Aþenu‘‘, Morgunblaðið 19 .janúar 1968, bls.10. 
30

 ,,Grikkland einangrað eftir byltingu hersins‘‘, Morgunblaðið 22. apríl 1967, bls. 2. 
31

 Woodhouse, Modern Greece, bls.290 – 291, sjá einnig Jökull Jakobsson, ,,Hefur Hr. Jakobson sýnt 

mikinn áhuga á stjórnmálum?‘‘, bls. 11. 
32

„Greece was to be strapped to the operating  table, (to use Colonels Papadopoulos imagery) and not 

allowed to rise until cured of  her democratic ills.’’ Tilvitnun í Stephen Rousseas, The Death of a 

Democracy, bls 7. 
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með konu sinni, Jóhönnu Kristjónsdóttur, og þremur börnum þegar ,,kúppið‘‘ eins og 

hann sjálfur kallaði það, átti sér stað. Í pistli sem hann skrifaði og birtist í Vikunni sagði 

hann; ,,Allt virtist ganga sinn vanagang nema hvað lýðræðið hafði verið afnumið í því 

landi sem það fæddist í sinni tíð.‘‘
33

 Sönn orð og hnitmiðuð, sem endurspegluðust í 

fjölmiðlum á Íslandi. Morgunblaðið skrifaði að Konstantín konungur og Panajotis 

Kanelopoulos forsætis og –innanríkisráðherra hefðu undirritað yfirlýsingu þess efnis að 

herinn hefði gert leifturbyltingu og hann hefði numið hluta stjórnarskrár landsins úr 

gildi. Einnig að ýmis lýðræðisleg réttindi hefðu verið afnumin um óákveðinn tíma, 

þ.á.m. hópfundafrelsi og prentfrelsi.
34

 Nokkrum vikum eftir valdatökuna birti blaðið frétt 

þar sem Konstantinos Kolias, nýi forsætisráðherrann í ríkisstjórn herforingjanna, sagði 

að Konstantín konungur hefði komið í veg fyrir blóðbað í landinu með því að mynda 

nýja ríkistjórn eftir byltingu hersins Einnig var haft eftir honum að Grikkland hefði verið 

að falli komið og ef ekki hefði verið gripið í taumana hefði Grikkland orðið kommúnískt 

ríki og sagt sig úr NATÓ
35

 

 Eftir því sem leið á árið komu fleiri langar fréttir í Morgunblaðinu um Konstantín 

konung, en Alþýðublaðið var einnig upptekið af örlögum konungsins í Grikklandi. Getur 

verið að það hafi endurspeglað áhuga almennings á örlögum grísku konungsfjölskyld-

unnar, þar sem að Konstantín var giftur Önnu Maríu Danaprinsessu sem stóð 

Íslendingum nær. Í Alþýðublaðinu birtist frétt í september undir titlinum ,,Hvað vill 

Konstantín‘‘, þar sem konungurinn sagðist vera að gera allt sem í hans valdi stæði til að 

endurreisa lýðræðið í Grikkland. Í sömu frétt kom einnig fram að ef Bandaríkin hættu að 

styðja herforingjastjórnina efnahagslega myndi hún falla samstundis.
36

 Konungurinn 

virtist þá þegar vera farinn að huga að gagnbyltingu og hefur sjálfsagt verið að þreifa 

fyrir sér í Bandaríkjunum eftir aðstoð. Þá aðstoð hefur hann líklega ekki fengið, vegna 

þess að þegar hann reyndi að steypa herforingjunum af stóli í desember, með aðstoð 

stuðningsmanna innan hersins, tókst það ekki og hann hrökklaðist úr landi.
37

 Flugvél 

hins útlæga konungs lenti í Róm stuttu síðar og þegar hann steig úr vélinni var hinn 27 

ára gamli konungur, samkvæmt frásögn Morgunblaðsins, með tárin í augunum. 

,,Aðspurður hvort hann vildi gefa yfirlýsingu sagði hann aðeins:-Ekki að svo stöddu.‘‘
38

 

Í sama blaði var forsíðufrétt um að ráðherrafundi  NATÓ í Brussel væri nýlokið og að 

                                                 
33

Tilvitnun í Jökul Jakobsson, ,,Hefur Hr. Jakobsson sýnt mikinn áhuga á stjórnmálum?‘‘, bls. 10. 
34

 ,,Grikkland einangrað eftir byltingu hersins‘‘, Morgunblaðið 22. apríl 1967, bls. 1. 
35

 ,,Konstantín forðaði blóðbaði‘‘, Morgunblaðið 18. maí 1967, bls. 1. 
36

 ,,Hvað vill Konstantín‘‘, Alþýðublaðið 15. september 1967, bls. 6. 
37

 Pelt, Tying Greece to the West, bls. 284 - 285. 
38

 ,,Gagnbylting Konstantíns bæld niður‘‘, Morgunblaðið 15. desember 1967, bls. 31. 
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þar hefði verið gefin út svokölluð Harmel-skýrsla. Í skýrslu þessari var ákvæði um að 

bandalagið myndi halda áfram ,,þeirri viðleitni sinni að draga úr spennunni í sambúð 

austurs og vesturs.‘‘
39

 Á NATÓ-fundinum var Grikkland aðalumræðuefni ráðherranna, 

en á blaðamannafundi sagði Manlio Brosio, framkvæmdastjóri NATÓ, að atburðirnir í 

Grikklandi væru innanríkismál og kæmu NATÓ ekki við
40

  

 Morgunblaðsmenn höfðu mikla samúð með konunginum og virtu hann fyrir að 

vilja endurreisa lýðræðið í landi sínu. Í forystugrein blaðsins þann 15.desember sagði 

,,að ákvörðun hins unga Grikkjakonungs mun verða fagnað um allan hinn lýðræðis-

sinnaða heim. Með henni hefur hann rétt hlut sinn eftir grunsemdir þær, sem voru uppi 

um það um skeið, að hann hefði átt einhvern þátt í valdatöku hershöfðingjanna á s.l 

vori‘‘
41

 Þarna voru Þjóðviljamenn á öndverðum meiði vegna þess að strax á fyrstu 

stundu sökuðu þeir konunginn um að hafa tekið þátt í valdaráni hersins. Fréttaflutningur 

Þjóðviljans frá fyrstu dögum valdaránsins var helst til glannalegur. Æsifréttir um að 

Andreas Papandreú hefði verið líflátinn, að Konstantín konungur hefði undirritað skipun 

sem ruddi valdatökunni braut
42

og að 20-30.000 pólitískir fangar hefðu verið handteknir 

birtust á síðum blaðsins.
43

 Þetta voru greinilega óstaðfestar fréttir, vegna þess að ekki var 

Papandreú líflátinn og eins og síðar kom í ljós vissi konungurinn ekki um valdaránið. 

Hann hélt því fram síðar að hann hefði neyðst til að skrifa undir hina nýju stjórn 

herforingjanna vegna þess að hann var hræddur um að borgarastyrjöld brytist út að 

nýju.
44

 Amnesty International staðfesti að tala pólitískra fanga í Grikklandi á fyrstu 

mánuðum valdaránsins hefði verið um 6000.  

 Hins vegar hitti Þjóðviljinn naglann á höfuðið þegar spurt var í forystugrein hvort 

NATÓ hafi vitað um valdaránið. Í sömu grein var sagt frá því að í rauninni gætu aðeins 

Bandaríkin haft gríska herinn í hendi sér, vegna þess að hann væri þeim háður með 

brennsluefni og vopn. Einnig var sagt frá því að í fréttum sem laumast hefðu úr landinu 

og birtar væru í erlendum blöðum, að CIA hefðu verið í vitorði um valdaránið. 

Þjóðviljinn deildi á Morgunblaðið fyrir að styðja konunginn og þykjast vera lýðræðis-

legt, um leið og það styddi Atlantshafsbandalagið og stefnu Bandaríkjamanna af heilum 

                                                 
39

 ,,Gagnbylting Konstantíns bæld niður‘‘, Morgunblaðið 15. desember 1967, bls. 31. 
40

 Sama heimild, bls. 31. 
41

 Sama heimild, bls. 16. 
42

 ,,Gríski herinn myndar stjórn‘‘, Þjóðviljinn 23. apríl 1967, bls. 1. 
43

 ,,20-30 þús. Pólitískir fangar í Grikklandi, ekki 6 þús‘‘, Þjóðviljinn 2. júní 1967, bls.5. 
44

 Woodhouse, Modern Greece, bls. 290, sjá einnig ,,Konstantín konungur rýfur þögnina‘‘, 

Morgunblaðið, 21. desember 1967, bls. 1. 
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hug.
45

 Morgunblaðið svaraði Þjóðviljanum á þann máta að á sama hátt og 

kommúnistaklíkan á Íslandi væri ekki íslenska þjóðin, væri Grikkland og Portúgal ekki 

Atlantshafsbandalagið. Í sömu grein setti Morgunblaðið fram ósk um að vonandi kæmi 

sá tími að Íslendingar losnuðu við kommúnista eins og Atlantshafsbandalagið myndi 

vonandi losna við herklíkurnar í Grikklandi og Portúgal.
46

 Alþýðublaðið og Tíminn tóku 

ekki þátt í þessum skoðanaskiptum. Blaðamenn Tímans létu sér nægja að segja stuttlega 

frá valdatökunni og tilraun Konstantíns til að steypa herforingjunum af stóli, en gerðu 

lesendum sínum ljóst að þeir væru á móti einræði og fordæmdu afstöðu NATÓ til 

herforingjastjórnarinnar.
47

 

 Þegar dagblöðin frá þessum tíma eru lesin, vekur fyrst og fremst athygli hversu 

hlutdræg þau voru og óhrædd við að bera skoðanir sínar á borð, hvort sem þær voru til 

hægri eða vinstri. Fréttaflutningur þeirra mótaðist af skoðunum þess stjórnmálaflokks 

sem þau studdu. Þó Morgunblaðið og Alþýðublaðið hafi lagt áherslu á að þau væru á 

móti einræði, lýstu þau yfir samúð með Konstantín konungi. Þetta var í samræmi við 

afstöðu stjórnarflokkanna til Bandaríkjanna og NATÓ. Þjóðviljinn taldi konunginn hins 

vegar ábyrgan, tók málstað vinstrisinna og útlægra stjórnmálamanna Grikklands og setti 

viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar við herforingjastjórninni í samhengi við NATÓ og 

hersetu Bandaríkjamanna á Íslandi. Þessi sjónarmið mótuðust í víðari skilningi af 

hugmyndafræði kalda stríðsins og hinni eilífu togstreitu austurs og vesturs. 

2.2 Herforingjarnir og heimurinn 

Grikkland var á þessum tíma aðili að Evrópuráðinu, Efnahagsbandalagi Evrópu og 

auðvitað NATÓ. Efnhagsbandalagið brást mjög hratt við valdatökunni og strax í maí var 

samþykkt ályktun sem studd var af bæði hægri og vinstri flokkum aðildarríkjanna. 

Ályktunin sagði að ef ekki yrði komið á lýðræðislegu stjórnskipulagi og félagslegu frelsi 

í Grikklandi fengi landið ekki aðgang að hinu evrópska samfélagi. Efnahagsbandalagið 

hætti einnig viðræðum um lán sem Grikkland hafði farið fram á hjá fjárfestingarbank-

anum og synjaði herforingjastjórninni um 10 milljón dollara lán sem hún hafði farið 

fram á haustið eftir að hún komst til valda.
48

 

Stjórnvöld í Skandinavíu lýstu yfir svipaðri afstöðu. Torsten Nilsson, utanríkis-

ráðherra Svíþjóðar átti frumkvæði að því að Danmörk , Noregur og Svíþjóð lögðu fram 
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sameiginlega kæru hjá Evrópu-ráðinu vegna margvíslegra brota grísku herforingjastjórn-

arinnar á mannréttindasáttmála Evrópuráðsins. Kæra landanna þriggja var afhent 

framkvæmdastjóra Evrópuráðsins þann 20.september. Í kærunni voru sérstaklega teknar 

fram þær greinar mannréttindasáttmálans sem brotnar höfðu verið af grísku herforingja-

stjórninni. Nokkru síðar samþykkti ráðgjafaþing Evrópuráðsins ályktun, þar sem 

frumkvæði Norðurlanda var þakkað og í mars 1968 lögðu Norðurlöndin fram ákæru-

skjalið í málinu og var það tekið til meðferðar hjá Mannréttindanefnd Evrópuráðsins.
49

 

Viðbrögð ráðamanna hjá NATÓ voru allt önnur en hinna alþjóðastofnananna og 

samkvæmt Sigurði A. Magnússyni virtist Grikkland vera eitt af þeim málum sem alls 

ekki mátti ræða hjá bandalaginu. Þegar danska ríkisstjórnin ákvað að setja fram 

yfirlýsingu á fundi Atlantshafsbandalagsins þann 3.mai 1967 þar sem tekið yrði fram að 

bandalaginu bæri að taka ákvæði sáttmálans um varðveislu lýðræðis og frelsis alvarlega, 

var framkvæmdastjóri NATO, Ítalinn Manlio Brosio á öðru máli.
50

 Það var Poul Hartling 

formaður Venstre, Frjálslynda flokksins í Danmörku og utanríkisráðherra í borgaralegri 

stjórn, sem barðist fyrir því að fá NATO ,,til að hafa sæmilega stjórn á húsi sínu‘‘
51

 

Hann ítrekaði að ef bandalagið vildi ,,vera trúverðugur málsvari lýðræðisins, gæti það 

ekki liðið að NATO-land bryti gegn lögmálum þess.‘‘
52

 Brosio sagði fulltrúa Grikklands 

frá ætlun danska fulltrúans, en sá gríski sagðist mundu ganga af fundinum ef yfirlýsingin 

yrði lögð fram. Brosio sleit fundinum að svo komnu og sýndi þannig að hann var á móti 

umræðu um Grikklandsmálið. Danir gáfust þó ekki upp og tóku það ráð að senda öllum 

NATO-ríkjunum yfirlýsingu sína skriflega. Ríkisstjórn borgaraflokkanna í Noregi stóð 

heils hugar með yfirlýsingu dönsku stjórnarinnar innan NATO og lagði sjálf fram 

yfirlýsingu nokkru síðar, þar sem hún fordæmdi herforingjastjórnina í Grikklandi og 

sagði aðgerðir hennar vera skýlaust brot á þingræðisreglum og því ósamrýmanlegar 

reglum NATO. Í desember 1967 var haldinn utanríkisráðherrafundur NATO-ríkjanna í 

Brussel og vildi svo til að hann var settur daginn eftir hina misheppnuðu gagnbyltingar-

tilraun Konstantíns konungs. Willy Brandt, kanslari Vestur –Þýskalands kvað sér þar 

hljóðs og bar fram ósk um að stjórnmálaástandið í Grikklandi yrði tekið til umræðu. 

Hans Tabor, utanríkisráðherra Dana tók í sama streng og sagði að fáranlegt væri að gefa 

út sameiginlega yfirlýsingu fundarins án þess að minnast orði á Grikkland. Brandt og 
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Tabor höfðu ekki erindi sem erfiði, starfsbræður þeirra í hinum NATO-löndunum vildu 

ekki gefa fylgi sitt við tillögur þeirra á fundinum. Þannig sýndu þessi ríki að þau voru trú 

stefnu Bandaríkjanna og Bretlands, sem litu á Atlantshafs-bandalagið sem vörn gegn 

kommúnisma, en ekki fasisma eða annars konar ógnarstjórnum.
53

  

 

2.3 Ísland og NATÓ 

Til að skilja betur þá öldu mótmæla sem reis á Íslandi gegn Atlantshafs-bandalaginu á 

7. áratugnum verður að líta til upphafs tengsla Íslands, Bandaríkjanna og NATÓ. Eftir 

stríð kom í ljós að löndin í norðri töldu sig mundu hagnast af norrænu samstarfi. Ekki 

voru þó stjórnvöld alls staðar á Norðurlöndum sammála um hvernig leysa skyldi 

mikilvæg öryggis og efnahagsmál og þegar kom að því að taka stöðu til sjónarmiða 

heimsveldanna í mikilvægum málum,völdu þau ólíkar leiðir. Íslenskar ríkisstjórnir 

fylgdu oftast fordæmi hinna Norðurlandanna. Þegar ráðamenn og hernaðarsérfræðingar 

í Bandaríkjunum komust að þeirri niðurstöðu eftir stríð, að mikilvægt væri að hafa 

hernaðaraðstöðu á Íslandi, var Ísland í hópi þeirra ríkja sem þáðu Marshall aðstoðina 

og í framhaldi af því var Ísland eitt af þeim ríkjum, ásamt Danmörku og Noregi, sem 

stofnuðu Atlantshafsbandalagið.
54

  

 Alveg frá upphafi var andstaða almennings á Íslandi við NATÓ sterkari en 

annars staðar á Norðurlöndum. Margir Íslendingar upplifðu lýðveldisyfirlýsinguna 

1944 sem afgerandi frelsisyfirlýsingu og vildu taka stefnu hlutleysis. Þeir tóku 

þjóðernissinnaða afstöðu gegn því að erlent ríki myndu aftur eiga hlut í að stjórna 

ríkinu. Þessi afstaða gegn aðildinni að NATÓ olli verstu óeirðum sem nokkurn tímann 

hafa orðið í Reykjavík.
55

 Vestrænir valdhafar voru sammála um að Íslendingar væru 

nauðsynlegir bandamenn, en höfðu áhyggjur af því hve öflugir sósíalistar voru á 

Íslandi og hversu sterk ítök þeir höfðu í verkalýðshreyfingunni. Vestrænum valdhöfum 

var því mikið í mun að Íslendingum þætti gagn af náinni samvinnu við vesturveldin og 

,,kommagrýlan‘‘ var notuð óspart hjá íslenskum ráðamönnum í baráttu þeirra fyrir 

hagsmunum landsins í þeim heimi sem skipt hafði verið í tvennt af stórveldunum.
56

  

Árið 1967 var mikið vatn runnið til sjávar frá óeirðunum miklu í Reykjavík. 

Viðreisnarstjórnin sat við stjórnvölinn.á Íslandi. Andstaðan við ameríska herinn á 
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Keflavíkurflugvelli, lifði þó í hugum Íslendinga. Samskiptin við herinn höfðu verið 

viðkvæmt mál frá því á 6. áratugnum og illvígasta deiluefnið í opinberu lífi. Sósíalistar, 

sem höfðu haldið uppi andspyrnu gegn Keflavíkursamningnum, aðildinni að NATÓ og 

varnarsamningnum, gengu þar oft til liðs við ýmis verkalýðsfélög. Þó að deilurnar hafi 

fallið mjög í farveg kalda stríðsins og heimsátakanna í hinni eilífu glímu austurs og 

vesturs, þá var kvika þjóðlífsins ekki jafn nakin á 7. áratugnum og áður hafði verið og 

andstæðurnar ekki jafn harðar á milli stefnu og flokka.
57

 Andstaða við herinn, tengdist 

eftir sem áður þjóðernislegum hugmyndum um hlutleysi, sjálfstæði og vopnleysi, og 

hins vegar hugmyndum sósíalista um Bandaríkin sem forystuafl Kapítalismans í 

heiminum. Sósíalistar voru því sjálfsagðir andstæðingar hersins, því þeir töldu áhrif 

hans styrkja auðvaldið í landinu.
58

  

Ráðamenn í Bandaríkjunum höfðu áhyggjur af íslenskum sósíalistum og þeirri 

þjóðernistilfinningu sem var rík á meðal Íslendinga. Rétt áður en James K .Penfield 

sendiherra Bandaríkjanna hélt af landi brott í marsmánuði 1967, skrifaði hann ýtarlega 

skýrslu um afstöðu Íslendinga til varnarsamstarfsins við Bandaríkin. Hann lýsti því yfir 

að frá langtímasjónarmiði myndi verða æ erfiðara fyrir Bandaríkin að halda hernaðar-

réttindum sínum á Íslandi. Hann bætti við að þrátt fyrir víðtækan stuðning við NATÓ á 

Íslandi væru samt margir sem sæju annmarka á því að þjóðin væri háð erlendu ríki um 

varnir sínar. Þrátt fyrir urg í þjóðfélaginu, hélt íslenska viðreisnar-stjórnin fast í þá 

utanríkisstefnu sem hún hafði fylgt frá byrjun stjórnarára sinna, um að hervernd 

Bandaríkjanna væri nauðsynleg í hinum harða heimi kalda stríðsins.
59

 Þannig stóðu 

málin þann 21. apríl árið 1967, þegar atburðirnir í Grikklandi hristu upp í íslensku 

ríkisstjórninni og þeim Íslendingum sem létu sig heimsmálin varða. 

 

2.4 Viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar 

Ríkisstjórn Íslands hefur haft stjórnmálasamband við Grikkland;  

Magnús V Magnússon sendiherra Íslands í Vestur –Þýskalandi hefur 

einnig verið sendiherra í Grikklandi. Ætlar  ríkisstjórn Íslands að 

viðurkenna einræðisstjórn þá sem nú hefur hrifsað völdin?
60
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Þessari spurningu sló Þjóðviljinn fram í leiðara sínum fimm dögum eftir að herinn tók 

völdin í Grikklandi. Í sama leiðara segir að fróðlegt muni verða að fylgjast með því 

hvernig þau ríki sem kenna sig við lýðræði munu bregðast við og þá sérstaklega íslensk 

stjórnvöld.
61

 Þjóðviljinn hefur sjálfsagt slegið fram þessari spurningu, vegna þess að 

daginn áður var settur utanríkisráðherrafundur Norðurlanda á Hótel Sögu, en slíkir 

fundir voru að jafnaði haldnir tvisvar á ári. Emil Jónsson utanríkisráðherra Íslands setti 

fundinn og sagði að rætt yrði um þau mál sem efst væru á baugi á alþjóðavettvangi. 

Ráðherrarnir ræddu um atburðina í Grikklandi, en engin ákvörðun var tekin.
62

 

Málgögn ríkisstjórnarinnar Morgunblaðið og Alþýðublaðið, fóru hægt í 

sakirnar með að tjá sig um hvernig Íslendingar ættu að bregðast við valdatökunni. 

Jafnaðarmenn stofnuðu þó til fundar í Iðnó þar sem valdaráni hersins í Grikklandi og 

einræði hans var mótmælt. Alþýðublaðið tók fram að með því að mótmæla einræði og 

kúgun um alla heimsbyggðina, væru jafnaðarmenn hugsjón sinni trúir.
63

 Hvergi var 

tæpt á hinu viðkvæma máli um Atlantshafsbandalagið og afstöðu þess til byltingar 

herforingjanna. Í lítilli klausu í Morgunblaðinu þann 7. maí kom fram að fundur þessi 

var liður í almennri mótmælastarfsemi sem fram fór þann 4. maí í öllum löndum 

Vestur-Evrópu á vegum samtaka ungra jafnaðarmanna. Einnig kom fram að á fund-

inum hefði verið lögð fram áskorun til íslensku ríkisstjórnarinnar um að beita áhrifum 

sínum á alþjóðavettvangi til þess að lýðræðisleg ríkisstjórn tæki sem fyrst aftur við 

völdunum í Grikklandi.
64

 Tæpum tveimur vikum síðar birtist einnig í Alþýðublaðinu 

leiðari, þar sem sagt var að ef að mál Grikklands kæmi á dagskrá hjá alþjóðasam-

tökum, mundi Ísland láta í sér heyra og mundi þá að sjálfsögðu lýsa sig andsnúið 

einræðinu í Grikklandi, eins og öllu einræði og ofbeldi í heiminum, í hvaða mynd sem 

það birtist.
65

 Þessi orð Alþýðublaðsins, eru í hnotskurn sú stefna sem ríkisstjórnin 

fylgdi þegar málefni Grikklands báru á góma. Ríkisstjórnin hefur vafalaust hikað við 

að tjá sig, þar sem hún hafði verið trú stefnu NATÓ, en nú lá það fyrir að NATÓ hefði 

jafnvel hjálpað herforingjunum að komast að í Grikklandi og þó svo að svo hefði ekki 

verið, þá hefði Atlantshafsbandalagið setið hjá, séð hlutina gerast og ekkert aðhafst. 

Það braut í bága við það sem bandalagið og fylgismenn þess höfðu predikað frá 

stofnun bandalagsins, að það  hefði verið stofnað  og væri til þess ætlað að vernda 
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vestrænar hugmyndafræði og hugsjónir um mannréttindi og lýðræði. Valur 

Ingimundarson segir í bók sinni Uppgjör við umheiminn. þar sem hann víkur að 

afstöðu íslensku ríkisstjórnarinnar til stjórnmála í Grikklandi, að Bandaríkjamenn hafi 

farið fram á að Íslendingar fylgdu ekki fordæmi Dana og Norðmanna. Stjórnin varð við 

þeirri ósk og tók þá ákvörðun á ríkisstjórnarfundi þann 11. maí að ekki væri ástæða til 

þess að setja fram yfirlýsingu af hálfu Íslands, en sjálfsagt var talið að mótmæli gegn 

valdatöku hersins yrðu studd ef tilefni gæfist á alþjóðavettvangi.
66

  

Í lok maí sendi utanríkisráðuneyti Íslands loks frá sér yfirlýsingu um Grikkland. 

Þessi yfirlýsing kom í beinu framhaldi af umræðum sem fram fóru í Evrópuráðinu í 

Strassbourg um atburði þá sem nýlega höfðu átt sér stað í Grikklandi. Í yfirlýsingunni 

sagðist íslenska ríkisstjórnin harma mjög atburðina í Grikklandi þar sem löglegri 

lýðræðisstjórn hefði verið vikið frá völdum og mannréttindi borgaranna takmörkuð. 

Íslenska ríkisstjórnin lét í ljós þá ósk að lýðræðislegir stjórnarhættir yrðu aftur teknir 

upp í Grikklandi sem fyrst og að Mannréttindaskrá  Evrópuráðsins, sem bæði löndin 

væru aðilar að, haldin í heiðri.
67

 

Þegar blöð á Norðurlöndum birtu hins vegar fréttina um að ríkisstjórnir Noregs, 

Danmerkur og Finnlands hefðu tekið sig saman um að kæra herforingjastjórnina fyrir 

mannréttindanefnd Evrópuráðsins, var Ísland hvergi nefnt á nafn. Samkvæmt Sigurði 

A. Magnússyni var Finnland heldur ekki með í kærunni, en tekið var fram að eina 

ástæðan fyrir því væri að landið væri ekki aðili að Evrópuráðinu. Finnska ríkisstjórnin 

lýsti hins vegar yfir andstöðu sinni við einræðisstjórnina í harðorðri yfirlýsingu.
68

 

Í leiðara Þjóðviljans þann 14. september, kom fram að full ástæða væri til þess 

að tortryggja ríkisstjórnina varðandi viðbrögð hennar í málum Grikklands og að 

viðbrögð hennar hefðu verið í alla staði heimóttarleg. Þar kemur einnig fram að ungir 

jafnaðarmenn hefðu eftir fundinn í maí afhent Emil Jónssyni utanríkisráðherra bréf, þar 

sem krafist var að íslenska ríkisstjórnin beitti áhrifum sínum innan fastaráðs 

Atlantshafsbandalagsins gegn grísku einræðisstjórninni. Einnig höfðu ungu jafnaðar-

mennirnir farið fram á að ríkisstjórn Íslands sliti stjórnmálasambandi við Grikkland. 

Engar fregnir voru af því hvort Emil hefði lagt þetta bréf fyrir ríkisstjórnina og það 

eina sem heyrst hafði frá Íslandi í Evrópuráðinu, var að ríkisstjórnin lýsti harmi sínum 

yfir atburðunum í Grikklandi. Að lokum segir að kannski væri til of mikils ætlast að 
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ríkisstjórn Íslands sýndi sjálfstætt frumkvæði í þessu máli, en hitt væri alvarlegra ef 

íslensk stjórnvöld hefðu hafnað því að taka þátt í samnorrænum aðgerðum annarra 

norrænna ríkisstjórna.
69

 Þjóðviljinn hélt áfram næstu daga á eftir að spyrja að því í 

leiðurum sínum hvers vegna ríkisstjórn Íslands kysi að þegja þunnu hljóði varðandi 

ákvörðun hinna Norðurlandanna um að kæra einræðisstjórnina í Grikklandi fyrir 

Mannréttindanefnd Evrópuráðsins. Lítið varð um svör, nema þegar loksins í 

Morgunblaðinu birtist forsíðufrétt þann 21.september um að íslenska ríkisstjórnin hefði 

haft fullan hug á að skrifa undir mótmælaskjalið þegar hún væri búin að lesa kæruna. 

Kæran hefði hins vegar aldrei borist utanríkisráðuneytinu til undirskriftar.
70

. Í 

desember sama ár  kröfðust tveir þingmenn Alþýðubandalagsins, þeir Jónas Árnason 

og Lúðvík Jósepsson þess á þingfundi  að ríkisstjórnin skýrði frá því í eitt skipti fyrir 

öll hvernig stjórnmálasambandi á milli Grikklands og Íslands væri háttað.
71

 .Jónas 

Árnason var sérstaklega harðorður og Alþýðublaðinu þótti vert að nefna að Emil 

Jónsson utanríkisráðherra léti sér ekki bregða við reiðilestur Jónasar. Samkvæmt 

blaðinu sagði hann í svari til Alþýðubandalagsmanna að mörg Evrópuríki hefðu hikað 

við að taka afstöðu til viðurkenningar stjórnarinnar í Grikklandi, vegna þess að allt 

væri enn á huldu um stöðu Konstantíns Grikkjakonungs. Taldi hann ráðlegast fyrir 

Íslendinga að fylgja sömu stefnu.
72

 

Sigurður A. Magnússon sagði í grein sem hann skrifaði í Samvinnuna í ágúst 

1967 að Íslendingar ættu að skammast sín fyrir að treysta sér ekki til þess að fara að 

fordæmi frændþjóðanna á Norðurlöndum og mótmæla valdatöku herforingjanna 

afdráttarlaust. Hann sagði ennfremur. ,,Er það að vísu í fullu samræmi við þá ömurlegu 

staðreynd að Íslendingar hafa ekki í áratug haft aðra utanríkisstefnu en þá að fylgja í 

blindni bandarískum fyrirmælum.‘‘
73

 

Í rauninni tók viðreisnarstjórnin aldrei endanlega ákvörðun um að taka þátt í 

brottrekstri Grikkja úr Evrópuráðinu. Málareksturinn um kæru Norðurlandanna gegn 

herforingja-stjórninni grísku, stóð heillengi og það var ekki fyrr en snemma árs árið 

1970 að skýrsla rannsóknarnefndar sem sett hafði verið í málið, var tekin til umræðu 

og afgreiðslu í Evrópuráðinu. ,,Í millitíðinni brast þolinmæði lýðræðisríkjanna í álfunni 

og tilskilinn meiri hluti í Evrópuráðinu var þess albúinn að samþykkja brottrekstur 
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Grikkja, þegar heforingjastjórnin brá á það ráð að segja Grikkland úr Evrópuráðinu á 

ráðherrafundinum í desember.‘‘
74

 

 

2.5 Mótmæli og NATÓ-fundur 

Hjá hinni róttæku ungu kynslóð í Bandaríkjunum og hvarvetna á Vesturlöndum, varð 

andstaða við Víetnamstríðið að sameiningartákni fyrir gagnrýnandi viðhorf. Á Íslandi 

blandaðist hún saman við andstöðu við herinn og NATÓ 
75

 Þegar herforingjastjórnin 

tók völdin í Grikklandi benti samt lítið til þess að Íslendingar yrðu fljótir til mótmæla. 

Þó að athygli þjóðarinnar beindist t.d. æ meir að Víetnamstríðinu voru íslenskir 

róttæklingar enn eftirbátar hinna öflugri félaga þeirra erlendis
76

 Þó virtist ungt fólk 

ekki eins móttækilegt fyrir vestrænni samvinnu og áður. Samtök um vestræna 

samvinnu voru að vísu ennþá við lýði og voru þau dugleg við  að stofna til ferða fyrir 

félagsmenn til Belgíu og Þýskalands þar sem stuðlað var að stuðningi við NATÓ. 

Margt benti þó til að straumurinn í stjórnmálunum lægi til vinstri.
77

 Ungir 

framsóknarmenn vildu hreyfa við hermálinu og ungir jafnaðarmenn lýstu því yfir að 

varanleg dvöl Bandaríkjahers á Íslandi væri óviðunandi. Þó að þessari ályktun væri 

ekki beint gegn NATO, heldur Bandaríkjamönnum, þá sýndi hún óánægju þeirra með 

stefnu stjórnarinnar í utanríkismálum. Meira að segja mátti sjá viðhorfsbreytingu hjá 

ungum sjálfstæðismönnum sem lögðu til að Íslendingar sjálfir tækju virkari þátt í 

vörnum Íslands. Aðgerðir þeirra og yfirlýsingar gengu ekki eins langt og þess unga 

fólks sem var á vinstri kanti stjórnmálanna, en sýndu þó að stuðningur við óbreytt 

ástand var á undanhaldi.
78

 

Um leið og straumar kröfugangna, mótmæla og óeirða utan úr heimi komu til 

Íslands, virtist Æskulýðsfylkingin, hin rótgrónu samtök ungsósíalista ekki vera til 

stórræðnanna. Þeir sem á eftir komu í samtökunum, héldu því fram að allt pólitískt 

starf hefði verið lagt á hilluna. Þeir bættu því við að samtökin hefðu staðnað á 

grundvelli málfundaskrafs og skemmtiklúbbaföndurs. Um miðjan sjöunda áratuginn 

þóttust félagar í framkvæmdanefnd Fylkingarinnar sjá að eitthvað yrði til bragðs að 

taka . Tveir ungir sósíalistar voru fengnir til að taka út stöðuna. Þeir voru Gísli 

Gunnarsson, síðar prófessor í sagnfræði í háskólanum og Svavar Gestsson, síðar 

                                                 
74

 Tilvitnun í ræðu Emils Jónssonar á 40. fundi 90. löggjafarþings, 19 mars 1970. 
75

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 282-283. 
76

 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 222. 
77

 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 96. 
78

 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 97. 



22 

formaður Alþýðubandalagsins og ráðherra.
79

 Brýnast á dagskrá þótti að mótmæla 

framferði Bandaríkjahers í Víetnam, en hin stöðugu mótmæli úti í heimi voru loks að 

berast til Íslands. Hin íslenska Víetnamnefnd var stofnuð af nokkrum æskulýðs-

samtökum í apríl árið 1967, en í fyrstu lét hún ekki mikið að sér kveða.
80

 Frá því í 

Keflavíkurgöngu árið 1965 höfðu Samtök hernámsandstæðinga einnig verið í lægð, en 

þá höfðu þau efnt til fjölmennrar göngu þar sem framferði Bandaríkjannna í Víetnam 

var tvinnað saman við andstöðu við Keflavíkursjónvarpið og kröfuna um að Ísland 

segði sig úr NATO árið 1969.
81

 Það þarf því ekki að koma á óvart að mótmæli gegn 

grísku herforingjastjórninni hafi farið hægt af stað. Jafnaðarmenn og sósíalistar létu sér 

nægja að efna til funda þar sem einræðisstjórninni í Grikklandi var harðlega mótmælt. 

Afstaða þeirra hafði þó ekki mikil áhrif á stjórnmálaflokkana, eins og sást á því að 

stjórnarflokkarnir tveir tóku ekki afstöðu með Norðurlöndum þegar þau tóku mál 

Grikklands upp á vettvangi NATO
82

 Málgagn Alþýðubandalagsmanna, Þjóðviljinn var 

að vísu duglegt við að gagnrýna ríkisstjórnina varðandi afstöðu hennar til Grikklands 

og Sigurður A. Magnússon rithöfundur deildi harðlega á ríkisstjórnina í hátíðarræðu á 

fullveldisdaginn 1.desember 1967. Hann taldi að valdataka hersins í Grikklandi í apríl 

1967 hefði verið rothögg á Atlantshafsbandalagið og þá stefnu sem Bandaríkjamenn 

fylgdu í alþjóðamálum.
83

 

Það var í rauninni ekki fyrr en hið fræga andófsár 1968 sem íslenskir rót-

tæklingar hristu af sér drungann og hófu uppsteit og andóf gegn öllu því sem Banda-

ríkjamenn stóðu fyrir í heiminum, hvort sem það var Víetnamstríðið, andstaða við 

herinn á Keflavíkurflugvelli eða íhlutun NATO í innanlandsmálum landa eins og 

Grikklands. Haft er eftir Magneu J. Matthíasdóttur að öll ,,mótmælin þetta sumar [hafi 

runnið] saman í litríka allsherjaruppreisn í minningunni-sárir fætur í Keflavíkurgöngu, 

svartir lögregluþjónar veifandi kylfum við Háskólann, séníúlpur, ullarpeysur og sítt 

hár, æpandi þvaga af fólki.‘‘
84

  

Ekki vantaði tilefni til mómæla því að í fyrsta lagi voru 5 herskip úr fastaflota 

Atlantshafsbandalagsins væntanleg til Reykjavíkur í maí og í öðru lagi átti að halda 

utanríkisráðherrafund Atlantshafsbandalagsins í fyrsta sinn á Íslandi 24 - 26 júní. 

Ragnar Stefánsson formaður Æskulýðsfylkingarinnar eggjaði félaga sína til dáða og 
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hrósuðu þeir sigri þegar þeim tókst að úða fagmannlega á kinnung breska herskipsins 

,,Che‘‘ og ,,Úr NATO´69‘‘ 
85

 Um vorið hafði Ragnar farið í Norðurlandareisu í þeim 

tilgangi að hvetja róttæka félaga á Norðurlöndum til þátttöku í mótmælaaðgerðum 

gegn NATO á meðan að ráðherrafundurinn stæði yfir. Af því tilefni greiddi sænska 

Alþýðusambandið farareyririnn fyrir 10 Grikki til Íslands. Þetta voru ungir menn sem 

flúið höfðu herforingjastjórnina og fyrir þeim vakti aðallega, að ná tali af Pipinellis 

utanríkisráðherra grísku herforingjastjórnarinnar, en einnig vildu þeir mótmæla 

stuðningi NATÓ við herforingjastjórnina. Pipinellis þessi var mjög kunnugur  hjá 

NATÓ, vegna þess að hann var fulltrúi Grikklands hjá bandalaginu í 10 ár, frá 1952 – 

1962. Fylkingin hafði sömuleiðis lagt drög að því að fá Melínu Mercouri til landsins, 

en hún var fræg grísk leikkona sem var mikill andstæðingur herforingjastjórnarinnar. 

Þegar á reyndi, hafði hún ekki tök á að koma.
86

  

 Gísli Gunnarson tók að sér að vera leiðsögumaður Grikkjanna, en þeir voru 

veglausir fyrst eftir komuna til Íslands og því var þeim komið fyrir á heimilum víðs 

vegar í Reykjavík. Stjórnvöld voru óróleg vegna komu Grikkjanna og óttuðust að þeir 

væru sérþjálfaðir erlendir aðilar sem bæru til landsins leynisovéskan áróður.Sú afstaða 

hafði hins vegar engan grundvöll, vegna þess að í hópi hinna grísku lýðræðssinna voru 

bæði vinstri og hægri menn sem höfðu skiptar skoðanir um NATÓ.
87

 Engu að síður  

fékk lögreglan leyfi hjá dómsmálaráðuneytinu til að hlera síma þeirra sem grunaðir 

voru um að vera í samkrulli við þessa erlendu aðila. Auk þess hafði Keflavíkurganga 

verið auglýst og lögregluna grunaði að hún yrði tilefni til óspekta. Símhleranir voru 

viðurkenndar starfsaðferðir hjá Atlantshafsbandalaginu og líklega hefur Sigurjón 

Sigurðsson lögreglustjóri tekið þær sér til fyrirmyndar 
88

. Til að réttlæta ákvörðun sína 

um að gefa leyfi fyrir símhlerununum studdist dómsmálaráðuneytið við lagagreinar í 

landráðabálki hegningarlaganna, þar sem sagði að ,,varðhald eða fangelsi biði þeirra 

sem stuðluðu að því að erlent ríki byrji á fjandsamlegum tiltækjum við íslenska ríkið 

eða hlutist til um málefni þess‘‘
89

 

 Mánudaginn 24. júní dró til tíðinda. Setningarathöfn ráðherrafundarins var 

haldin í Háskólabíói, en síðan áttu ráðherrarnir að ganga að Háskólanum þar sem búið 

var að setja upp fundaraðstöðu í aðalbyggingunni. Herstöðvarandstæðingar voru rétt 
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búnir að jafna sig eftir Keflavíkurgönguna sem þeir fóru deginum áður og Grikkirnir 

voru vonsviknir að hafa ekki fengið tækifæri til að kasta tómötum í Pipinellis þegar 

hann lenti á Reykjarvíkurflugvelli. Þetta aftraði þeim samt ekki frá því að koma sér 

fyrir á tröppum háskólans í þeim tilgangi að lýsa yfir óánægju sinni á NATÓ og 

bandarískum her á Íslandi. Engum var meinaður aðgangur, en lögreglan sem hafði ekki 

staðið sig vel í því að bægja mótmælendum frá fundinum ,,fannst óhæft að hópur 

mótmælenda hrópaði slagorð gegn Atlantshafsbandalaginu um leið og utanríkis-

ráðherrar í aðildarríkjum þess væru í seilingarfjarlægð að ráða ráðum sínum.‘‘
90

 

Lögreglunni fannst ekki hægt annað en að sýna hörku, og tók nokkra menn fasta, 

þ.á.m. Gísla Gunnarsson, leiðsögumann Grikkjanna. Á meðan Gísli sat inni ráfuðu 

Grikkirnir um Reykjavík, því að í augum yfirvalda voru þeir allt í einu orðnir 

meinlausir friðarspillar, en ekki hættulegir óeirðaseggir. Mótmælin vöktu athygli 

erlendra blaðamanna og handtökur skipuleggjandanna tengdust mótmælum Grikkjanna 

í erlendum fjölmiðlum. Erfitt er þó að meta, eins og Gísli Gunnarsson segir í grein sem 

hann skrifaði í Morgunblaðið árið 2006, hvort að þau hafi haft einhver áhrif á NATÓ 

og hvort að það hafi verið tilviljun að í kjölfar ráðherrafundarins í Reykjavík hafi 

þrýstingur annara aðildarþjóða NATÓ aukist á herforingjastjórnina.‘‘
91

 

 Öll dagblöðin voru uppfull af fréttum af NATÓ-fundinum, enda var hann 

stórviðburður á litla Íslandi. Nokkrum dögum fyrir fundinn birtist forystugrein í 

Morgunblaðinu þar sem lögð var áhersla á að Atlantshafsbandalagið nyti stuðnings 

meirihluta Íslendinga og því væri mikilvægt að ekki yrði stofnað til óspekta sem setja 

myndu vanmenningarsvip á þjóðina. Í sömu grein segir að Alþýðublaðið væri sammála 

um að mikilvægi þess að fundurinn færi vel fram og að 95% þjóðarinnar teldi að 

fundurinn yrði að fara fram með sæmd og í friði.
92

 Morgunblaðið fékk ekki ósk sína 

uppfyllta eins og sést hefur hér að framan, en Þjóðviljinn var kátur og flutti margar og 

fjálglegar fréttir af andófinu og óeirðunum í kringum NATÓ-fundinn
93

 

Þjóðviljamönnum var auðvitað líka annt um Grikkina sem komið höfðu til landsins í 

boði sænska Alþýðusambandsins og sökuðu Morgunblaðið fyrir að auglýsa þá sem 
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,,ofbeldismenn og hefndarverkamenn sem skyggja myndu á vinarboð íslensku 

ríkisstjórnarinnar.‘‘
94

  

Ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan voru augsýnilega ekki á sama máli um 

hvernig þjóðin ætti að koma fram við boðsgesti ráðherrafundarins. Sjálfstæðis og –

Alþýðuflokksmönnum var umhugað að allt færi vel fram, enda vildu þeir ekki ganga 

gegn vilja Bandaríkjamanna. Eiður Guðnason fréttamaður hjá hinu nýstofnaða 

ríkissjónvarpi taldi sig af illri nauðsyn þurfa að taka viðtal við grísku útlagana, aðallega 

vegna þess að þeir voru orðnir svo vinsælir hjá erlendu blaðamönnunum. Að sögn 

Gísla Gunnarssonar leyfði Eiður forsvarsmanni útlaganna varla að komast að í þessu 

viðtali og spurði hvort þeir gætu ekki bara mótmælt NATÓ í heimalandi sínu 

Grikklandi. Þegar viðmælandinn reyndi að útskýra einræðið og kúgunina í Grikklandi 

sagði fréttamaðurinn að ,,Grikkland væri ekki til umræðu hér!‘‘
95

 

    

2.6 Reiði eða kurteisi 

Í grein sem birtist í Þjóðviljanum í tilefni af Reykjavíkurgöngu í júní árið 1967 spurði 

Guðrún Helgadóttir: ,,Hvað varðar okkur um stjórnmál í Grikklandi?“
96

 

Reykjavíkurgangan var haldin til að mótmæla Víetnamstríðinu, einræðisstjórninni í 

Grikklandi og erlendum her á Íslandi. Guðrún sagði ennfremur í sömu grein: ,,[gangan] 

er farin til að minna ríkisstjórn Íslands á, að íslenzk þjóð ber þunga ábyrgð á grönnum 

herðum með þáttöku sinni í hernaðarbandalögum‘‘
97

 En fann almenningur fyrir þessari 

þungu byrði sem Guðrún talaði um? Rósa Magnúsdóttir sem hefur sérhæft sig í 

menningartengslum kalda stríðsins, velti fyrir sér í grein sem birtist í Morgunblaðinu 

fyrir nokkrum árum hvernig almenningur á Íslandi upplifði kalda stríðið. Hún sagði að 

enn væri lítið vitað um það hvernig almenningi leið og hvort fólk hafi yfir höfuð tengt 

daglegt streð við hugmyndafræðilegan ágreining stórveldanna tveggja.
98

 Það er alltaf 

erfitt að leggja mat á það sem almenningur hugsar og skilja það frá skynjun 

menningarvita og stjórnvalda á málefnum líðandi stundar. Og mótmælastaðan á 

háskólatröppunum vakti ,,litla hrifningu meðal almennings sem var enn mest hugað um 
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að erlendir gestir hrifust af þjóðinni hraustu á sögueyjunni í norðri.‘‘
99

 samkvæmt því 

sem Guðni Th Jóhannesson segir í bók sinni Óvinir ríkisins. um mótmælin á NATÓ-

fundinum 1968. Mánuði fyrr hafði rignt bréfum yfir Velvakanda Morgunblaðsins frá 

lesendum sem helltu sér yfir mótmælendur sem staðið höfðu fyrir andófinu við 

hafnarbakkann þegar herskip á vegum NATÓ lögðu að í Reykjavík. ,,Þvílík skrílslæti 

hljóta að vekja menn til umhugsunar um framtíð íslensks þjóðfélags‘‘ skrifaði einn 

borgarinn. ,,Hvar á vegi er þjóðin stödd þegar opinberum fulltrúum erlendra vinaþjóða 

er sýnd slík framkoma.‘‘
100

 Guðni telur, og hefur líklega rétt fyrir sér, að almenningi 

hafi verið meira umhugað að sýna útlendingum kurteisi og að ekkert kæmi upp á á 

meðan á dvöl þjóðhöfðingjanna stæði. 
101

 

Í því samhengi væri athyglisvert að skoða hve mikil áhrif dagblöðin höfðu á 

skoðanir fólks í landinu og hvort almenningur tók alvarlega það sem reynt var að mata 

hann á. Sérstaklega væri athugandi að skoða lesendabréfin vegna þess að þar kemur að 

einhverju leyti fram hvernig almenningur í landinu hugsaði, en jafnframt verður að 

hafa í huga að flest bréfin frá almenningi á þessum tíma voru skrifuð til Velvakanda í 

Morgunblaðinu og eru þau því eingöngu vitnisburður um það hvernig umræðan í 

Morgunblaðinu var. 

 Eftir ráðherrafund Atlantshafsbandalagsins var íslenska Grikklandshreyfingin 

stofnuð. Á stofnfundi hreyfingarinnar þann 12.september 1968 sagði stofnandi hennar, 

Sigurður A. Magnússon, að hreyfingin væri seint á ferðinni, enda væru Íslendingar 

ekki viðbragðsfljótir að jafnaði. Hann lagði áherslu á að Grikklandshreyfingar störfuðu 

í mörgum löndum og sagði ,,við getum alls ekki sjálfra okkar vegna og eigin 

sjálfsvirðingar setið auðum höndum og látið sem vaxandi ranglæti heimsins liggi fyrir 

utan áhuga og –áhrifasvið Íslands‘‘
102

 Að hreyfingunni stóðu fólk úr menningarlífinu 

og stjórnmálamenn úr öllum flokkum og hreyfingin starfaði allan þann tíma sem 

einræðisstjórnin var við lýði í Grikklandi. Samkvæmt Sigurði komu talsvert margir á 

fundi hreyfingarinnar allan þann tíma sem hún starfaði.
103

 Hve margir komu á fundi hjá 

Grikklandshreyfingunni getur þó vart notast sem mælikvarði á það hvort hinn almenni 

Íslendingur hafi haft samúð eða ekki með því sem gríska þjóðin var að ganga í 

gegnum. Það er rannsóknarverkefni út af fyrir sig að skoða hver  reynsla almennings af 
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kalda stríðinu var og þar þurfa sagnfræðingar að spyrja aðra en þá sem voru virkir 

þátttakendur í stjórnmálum og menningu.
104

 Það er erfitt að vera skoðanalaus og því 

hafa vafalaust flestir haft einhverja skoðun á því sem var að gerast í þjóðmálunum og 

heimsmálunum sérstaklega á því tímabili sem hér er fjallað um, þegar fólk var 

heilaþvegið af fjölmiðlum að það þyrfti að taka afstöðu, með eða á móti Banda-

ríkjunum. Samkvæmt Gísla Gunnarssyni mótaði kalda stríðið viðmót almennings 

gagnvart herforingjastjórninni í Grikklandi, sem leit á hana sem bara eina af þessum 

vandræðastjórnum sem vestræn ríki studdu.
105
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Niðurstöður 

Árið 1967 gerðu herforingjar í gríska hernum uppreisn og steyptu þáverandi ríkisstjórn 

af stóli. Valdarán herforingjanna var bein afleiðing afskipta Bandaríkja-manna af 

stjórnmálum og efnahagsmálum landsins, en einnig þess að vinstri og miðjuflokkar 

voru að öðlast sífellt meiri vinsældir hjá almenningi. Hvorki konungurinn né herinn 

þoldu að horfa upp á þessa þróun. Áður en halda átti kosningar í maí 1967 þar sem 

miðjuflokkur Georgios Papandreú hefði eflaust unnið, tóku herforingjar völdin, með 

aðstoð NATÓ og CIA. Ástæðuna fyrir valdatöku hersins sögðu herforingjarnir hafa 

verið að koma í veg fyrir valdatöku kommúnista. Viðbrögð við herforingjastjórninni 

voru misjöfn, en Norðurlöndin voru hvað duglegust að setja fram ákærur gegn hinni 

ólýðræðislegu einræðisstjórn í Grikklandi. Alþjóðastofnanir og flestar þjóðir Evrópu 

fögnuðu frumkvæði Norðurlandanna og fylgdu þeim í málarekstri þeim sem leiða átti 

til brottreksturs Grikklands úr Evrópuráðinu. Íslenskar ríkisstjórnir fylgdu yfirleitt 

frumkvæði Norðurlanda, en í þetta skipti hlustaði viðreisnarstjórnin á Íslandi á 

ráðamenn í Bandaríkjunum sem ráðlögðu Íslendingum að fara sér hægt og styðja ekki 

kæru hinna Norðurlandanna. Íslenskum ráðamönnum var annt um að fara eftir 

ráðleggingum Bandaríkjamanna, sem stutt höfðu Ísland efnahagslega, en voru einnig 

með mikilvæga bandaríska herstöð á Keflavíkurflugvelli. Auk þess átti að halda 

ráðherrafund aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins á Íslandi árið 1968.  

Fjölmiðlar á Íslandi voru mjög hlutdrægir á tímum kalda stríðsins og stærstu 

dagblöðin voru málgögn stjórnmálaflokka. Morgunblaðið , Alþýðublaði, Tíminn og 

Þjóðviljinn voru í sífelldum hversdagsbardögum sín á milli. Morgunblaðið og 

Alþýðublaðið, voru árin 1967 og 1968 málgögn viðreisnarstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Alþýðuflokks. Þessi dagblöð kváðust vera á móti einræðisstjórninni í Grikklandi og 

afnámi lýðræðis, en höfðu samúð með konunginum sem flýja þurfti land. Þau vörðu 

afstöðu ríkisstjórnarinnar þegar hún tók tillit til viðbragða ráðamanna í Bandaríkjunum 

og fylgdi ekki fordæmi hinna Norðurlandanna í opinberri ákæru gegn herforingja-

stjórninni í Grikklandi. Þjóðviljinn, málgagn Alþýðubandalagsins sem var í stjórnar-

andstöðu deildi á ríkisstjórnina fyrir að taka ekki afgerandi afstöðu til málanna og 

hvatti Íslendinga almennt til að taka þátt í mótmælaaðgerðum og Grikklands-

hreyfingunni þar sem meðlimir fordæmdu opinberlega einræðisstjórnina í Grikklandi. 

Árið 1968 var mikið andófsár í heiminum, sem og á Íslandi. Róttækir 

Íslendingar mótmæltu Víétnamstríðinu, hersetu Bandaríkjamanna á Íslandi og 
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einræðisstjórninni í Grikklandi. Óeirðir urðu í kringum ráðherrafund aðildarríkja 

NATÓ, þegar sá fundur var haldinn í Reykjavík í júní það ár. Lögreglan óttaðist 10 

Grikki sem komu til Íslands í boði sænska Alþýðusambandsins til að taka þátt í 

mótmælum Fylkingarinnar gegn grísku herforingjastjórninni. Í tengslum við það lét 

lögreglan hlera síma þeirra manna sem grunaðir voru um græsku og nokkrir 

Íslendingar voru teknir fastir. 

Almenningur tók almennt ekki þátt í þessum mótmælum herstöðvar-

andstæðinga, Fylkingarinnar og Grikklandshreyfingarinnar. Margir fordæmdu þessi 

mótmæli, og þó að þeir hefðu kannski samúð með Víetnömum og Grikkjum, var það 

enn ríkt í Íslendingum að vera kurteisir og gestrisnir við útlendinga og umfram allt var 

þeim umhugað um að landið fengi ekki neikvæða auglýsingu út á við. 

Ísland og Grikkland , eins og flest önnur lönd í heiminum tengdust í gegnum 

hringiðu kalda stríðsins og hinnar eilífu togstreitu á milli austurs og vesturs. Litla 

menningarlandið í suðri varð allt í einu forsíðufrétt í dagblöðum landsmanna og bitbein 

bæði dagblaða og stjórnmálaflokka. Gríska herforingjastjórnin sem hafði fengið aðstoð 

frá NATÓ og leyniþjónustu Bandaríkjanna til að taka við stjórntaumunum, kom allt í 

einu Íslandi við í tengslum við samskipti landsins við Atlantshafsbandalagið og 

bandarískan her á íslenskri jörð.  
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