Den kulturhistoriskt rika antiken i Grekland, landets filosofiska och politiska arv, har genom arhundraden pa ett centralt satt influerat den allmaneuropeiska och hela mansklighetens utveckling. Den
grekiska antikens budskap ar inte ens i dag enbart
historiskt; dess betydelse ar fortfarande aktuell.
Inom kulturlivet finns bevis pa detta i olika landers teaterrepertoar, nyb'versattningar och upplagor
av grekiska klassiker.
Lika aktuellt ar fortfarande Greklands politiska
tradition; de teoretiska grundbegreppen inom den
vasterlandska demokratin. Det ar ocksa svart att
forsta den moderna demokratin om man inte kanner dess forsta praktiska tillampningar for over
2000 ar sedan.
Det ar ett tragiskt faktum, att det inte finns
mycket gemensamt mellan den nya tidens och antikens Grekland. De bevarade kulturmonumenten
ser — atminstone i en frammande besokares ogon
— ut att sakna andlig och materiell gemenskap med
dagens Grekland. De ar ocksa lika frammande eller
lika nara den moderna grekiska kulturen som vilket
lands kultur som heist.
Men det skulle anda vara historiskt oriktigt att
plsta att det nya Grekland inte skulle ha betytt

nagot for Europa i modern tid. Trots att landets
kulturella bidrag redan under flera arhundraden
legat under det europeiska genomsnittet, utgor det
nya Grekland anda en viss symbol for friheten.
Greklands frihetskamp i borjan av senaste arhundradet var det forsta konkreta tecknet pa en slumrande nationalism. Denna frihetskamp blev en slags
vagvisare for en nationalide, som senare hela
Europa upptog som ledande politisk ideologi under
senaste arhundradet. I dagens varld ar denna ide",
oaktat den utvecklade internationella samhorighetskanslan — livskraftig inom manga alldeles nya,
sjalvstandiga stater.
Om antikens Grekland ar den vasterlandska demokratins och kulturens vagga, kan man nastan
lika valgrundat anse att Greklands frihetskamp pa
1820-talet var forspelet till den under 1800-talet sa
blomstrande europeiska nationalismen.
Det ar pa nagot satt en odets nyck att Grekland
inte sedan borjan av 1800-talet formatt stanna i
spetsen av den politiska och nationella utvecklingen.
Snarare tvartom. Landets utrikespolitiska stallning
har fortsattningsvis varit problematisk. Fore forsta
varldskriget var Grekland en av parterna i Balkanpolitiken; under andra varldskriget blev landet en
skadeplats for ett storkrig och var tvunget att utsta
en tung ockupation. Efter detta foljde en blodig inbordeskamp som tarde hart pa folkets inre moral.
Greklands efterkrigsdemokrati har likasa varit
osaker; en del kritiska observatorer har sagt att
det var en valreglerad anarki. Korruption, djup
misstro och spanning har blivit karakteristiska for
det politiska livet i Grekland. Strejker, konspira-
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tioner och demonstrationer har varit vardagliga fenomen. Allt detta var mojligt blott i ett land vars
nationalinkomst och allmanna bildningsnivl hor till
Europas lagsta.
Men Grekland ar ju i alia fall en europeisk stat.
Man har alltid visat medka'nsla for dess svlrigheter,
lit vara att da'r ingar en ordentlig dos kansloladdad
hogaktning for antikens Grekland. Miltarkuppen
senaste april, som befaste Greklands fornedringstillstlnd var en logisk foljd av landets politiska och
ekonomiska trlngmll. Den borde inte ha kommit
som en b'verraskning, fasta'n den kandes si, bl. a.
har i Norden.
Greklands efterkrigstida utveckling ar i vissa avseenden pa ett intressant satt analog med handelserna i Finland pa 1920 och 1930-talet. I blda
landerna forde man forst ett obarmhartigt inbordeskrig, varefter man forsokte krossa den forlorande
parten sa grundligt som mojligt. Den politiska
konstellationen dikterades av skarpa, sinsemellan
oanpassbara stridigheter. Detta ledde till en aktivering av de politiska ytterlighetsriktningarna: kommunisterna arbetade under jorden och hogerradikalerna gjorde det oppet. I Finland kulminerade
denna utveckling i Lappororelsen och Mantsalaupproret ar 1932, i Grekland i de hogerextremistiska officerarnas maktovertagande i april 1967.
Skillnaden ar bara den att vad som misslyckades
i Finland pa 1930-talet, lyckades i Grekland pa
1960-talet.
Militarkuppen i Grekland utfordes utlt mycket
elegant. Allt skedde med sydamerikansk snabbhet
pi nagra timmar. Som teknisk prestation fortjanar

den fullt erkannande bland tcoretiker i kuppteknik.
Den foljde formen for en normal kupp aven i det
hanseendet att Itgarderna grundades pa det alltid
anvandbara slagordet «for fosterlandets val».
Till det yttre forefoll Grekland inte bland besokarna i augusti — nlgra mlnadcr efter kuppen
— att vara en stat i undantagstillstlnd. Patrullerande pansarvagnar, aven soldater syntes overraskande lite pi Atens gator. Affarer och restauranger
var oppna pi normalt satt, gatubilden var sydlandskt glad och fargrik.
Men det normala yttre livet ar i sjalva verkct
det basta beviset pi militarregeringens diktatoriska
regim. Verksamheten inom parlamentet och de politiska partierna har stoppats pi obestamd tid.
Armen, som aven utrensats omsorgsfullt fran oppositionella element, har hand om lagstiftning och
verkstallande makt. Aven rattsvasendet stir under
armens indirekta kontroll.
Man kan slledes inte tala om nagon for demokratin kannetecknande maktfordelning.
Verksamheten inom pressen och det offentliga
ordet i allmanhet — «den fjarde statsmakten» —
har noga begransats. Presscensuren ar inte enbart
preventiv; myndigheterna ingriper aktivt aven i
rent redaktionstekniska angelagenheter. Om man
a'nnu kompletterar bilden med det faktum att ett
vittgrenat kontroll- och spionagesystem har uppbyggts samt att alia mer betydande motstandare till
militarkuppen ar politiskt forlamade eller fangslade,
kan man bara konstatera att diktaturen i Grekland
ar utomordentligt total. Som en ironisk detalj bor
sagas att det i det nuvarande systemet aven finns
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Da den nordiska delegationen sammantraffad.e
med regeringens starka man, inrikesminister Stylianos Patakos, plstod denne pa fullt allvar att den
nuvarande militarregeringen som sadari ar fullt
demokratisk. Och det ar ju uppenban att regimen
i Grekland systematiskt forsoker trumfa in den nya
«tolkningen» av demokratin. Det ar dock van att
anteckna att regeringens civila medlemmar, bl. a.
premiarminister Konstantin Kollias och utrikesminister Paul Econmou-Gouras forsiktigt forsokte
framhalla det interimistiska inom det nuvarande
laget. Enligt dem overgar landet till parlamentarisk
demokrati genast da det finns «tillrackliga forutsattningar» for detta.

Officiellt foretogs militarkuppen mot kommunismen.
Det finns dock inga konkreta bevis pi att landet verkligen hotades av en kommunistisk fara.
Greklands tidigare maktparti Centerunionen, sqm
nu anklagas for kommunistsympatier, var enligt
nordisk syn narmast en konservativ politisk rorelse.
A andra sidan var det intressant att konstatera att
utrikesministern i militarregeringen motiverade nodvandigheten av kuppen pa att landet annars skulle
ha letts ut ur Atlantpakten. Inte heller pa delta
finns bindande bevis och motiveringen var tydligen aven framlagd i den forhoppningen att vastdemokratierna inom Atlantpakten skulle godkanna
den nya militarregeringen.
I vilket fall som heist ar det politiskt ologiskt att
pasta att raddning frln kommunism kan ske endast
genom hogerdiktatur. Logiken paminner om den
pa vilken man i tiden grundade nationalsocialisternas vag till makten i Tyskland.
Personligen blev jag overtygad om att den grekiska militarjuntans attityd till kommunismen till
vasentlig del ar rent hysterisk. Med hjalp av denna
fb'rsoker man malmedvetet skramma grekerna och
aven de allierade landerna.
Detta ar inte en balanserad politisk realism; har
finns en stor dos renlarig Stalinism eller nazism:
«den som inte ar med oss ar mot oss». Och enligt
militarregeringens uppfattning ar alia motstlndare
till kuppen kommunister eller atminstone deras
handgangna man.
Greklands nuvarande tragedi kulminerar i koncentrationslagren dar man i omanskliga forhallan-
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hederliga drag: man forsoker t. ex. inte hemlighalla
for hotellgasterna att det forekommer telefonavlyssning.
Da Mussolini i tiden kom till makten i Italien var
hans regering till en borjan ratt popular. Man sag
i honom den som atergav samhallet disciplin och
ordning; det pastods att Mussolini var den forsta
som lyckades fa de italienska tagen att halla tidtabellerna. Nagot liknande horde jag aven om busstrafiken i Aten.
Ur demokratins synpunkt ar det dock ytterst
odesdigert om man bedomer militarregimens politik pa «italienska» grander. Da betonas det ovasentliga i oproportionerligt hog grad pa bekostnad
av det vasentliga. Och detta ar bara agnat att fordunkla gransen mellan diktatur och demokrati, som
dock bade som statsformer och politiska beteendenormer ar i oanpassbar konflikt med varandra.

I

den hlller bade anhangare av demokrati och kommunism. Det bor i sanningens namn dock sagas att
detta inte ar nlgot nytt for Grekland, ty kommunisterna har av politiska orsaker hallits fangslade under nastan hela efterkrigstiden.
Da vi bad om att fa besoka koncentrationslagren
pa oarna Jaros och Leros, havdade inrikesminister
Patakos kategoriskt att dessa horde till Greklands
inrc angelagenheter. Inrikesministerns politiska tankesatt grundade sig av allt att doma pi b'vertygelsen att varje system — aven de nordiska — behover sina egna politiska fangar. Han vagrade en
gang for alia att tro att man inte t. ex. i de nordiska
landerna fangslar individer pi grund av politisk
verksamhet. Hans asikt bottnade uppenbarligen i
god tro.
Detta visar att Greklands militarregim andligen
stir hclt frammande for demokratins grundbegrepp.
Kanskc demokratin for dcnna endast ar ett slagord, pa vilket man kan grunda vilka atgarder som
heist. Det ar ironiskt att tanka, att sa har fungerar
en regering pa 1960-talet i ett land dar man sokt
utveckla demokratin redan nar t. ex. de nordiska
landerna annu horde till et obebott geografiskt
periferiomrade.
Vi frlgade oss sjalva i delegationen manga ganger varfor vi i Norden ar sa djupt bekymrade
just for den senaste utvecklingen i Grekland, trots
att det finns en hel rad andra diktaturer i varlden.
Jag skulle saga att det i vlrt stallningstagande
ingar en stor del medkansla, vilket beror pi Greklands utomordentligt stora historiska betydelse. De
gamla ruinerna i Aten bara forstarker detta kanslo-

element. Daremot har Grekland efter varldskriget
trots allt ansetts vara en europeisk demokrati, lit
vara att man inte far blunda for det faktum att landets politiska och samhalleliga forhlllanden statt pa
ett lagt utvecklingsstadium.
Men bland de nordiska landernas inbordes stallningstaganden finns nagra olikheter.
Detta bor i sanningens namn medges. Sa har t. ex.
intresset for handelserna i Grekland inte pi finlandskt hall natt samma proportioner som i det 6vriga Norden. En politisk-psykologisk orsak till detta
ar otvivelaktigt att den finlandska diplomatin
under sin sjalvstandighetstid i realpolitikens namn
fatt gora svara moraliska kompromisser. SI har
Finland sjalv drabbats av inbordeskrig, politiska
fanglager, inre otrygghet och hot av hoger- och
kommunistkupper. Allt detta har kanske gjort det
finlandska politiska tankandet kanske mer cyniskt
an vad som ar fallet inom de skandinaviska landerna. Dessa har pi nagra fa undantag nar i fred
fltt bygga upp sina samhallen.
Denna skillnad syns framfor allt i pressen.
A andra sidan ar det dock oriktigt att plsta att
Finlands attityd till militarregeringen i Grekland
och diktatur, i princip skulle vara annorlunda an
i det ovriga Norden. Det ar beklagligt att vissa
skandinaviska tidningar i samband med det nordiska
utrikesministermotet i augusti 1967 fick anledning
att betvivla Finlands principiella stallningstagande
till de senaste tidernas handelser i Grekland.
Det bor betonas att Finland — liksom de andra
nordiska demokratierna — innerligt onskar att
demokratin skall aterinforas i Grekland.
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Man reagerar nog kritiskt i Finland mot alia ingrepp pa demokratin. Beklagligtvis aterspeglas detta
inte alltid tillrackligt synligt i finlandsk press. Aterhlllen realism, vetskapen om sina egna pressuremb'jligheter ar ofta typiska for dess stallningstaganden. Samma Iterhallsamhet, som kan Istadkomma
antingen omedvetna eller medvetna feluppfattningar av Finlands attityd till demokratin, ar likasa
karakteristiska for stallningstagandena inom officiell finlandsk utrikespolitik.
Det finns inte anledning att i detta sammanhang
dolja det faktum att olika grupper i Finland kanner oro for till exempel rasfortrycket i USA eller
forhlllandena i de baltiska landerna. Det ar forhallandevis sallsynt att samma Isiktsriktning fb'rmar kritisera olika missforhlllanden balanserat och
rattvist. En forklaring till detta ar olika subjektiva
erfarenheter av de historiska handelserna, politiska
sympatier och antipatier. Det kan handa att atmosfaren i detta forhallande ar oppnare och objektivare i andra nordiska lander. Detta dock endast sagt
angaende den spontana allmanna opinionen i Finland, kannetecknande for den utrikespolitiska ledningens linje har efter kriget varit en konsekvent
neutralitet, utan skarpa domarattityder men i stallet
sokande efter lakarens-medlarens roll.
For sakerhets skull torde det finnas anledning att
citera den finlandska regeringens kommunike* i denna fraga efter det nordiska utrikesministermotet den
25 augusti 1967:
Den lyder in extenso:
«Regeringen har fast uppmarksamhet vid de oriktiga slutledningar som forekommit i offentligheten
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om behandlingen av den grekiska fragan efter de
nordiska utrikesministrarnas mote for en tid sedan.
Finlands regering fordomer militarkuppen och militardiktaturen absolut, som frammande element i en
parlamentarisk demokrati. Da man vid behandlingen av fragan fran nagra nordiska landers hall uppgav att dessa kanske skulle ta upp saken i enlighet
med avtal som slutits inom Europaradet, konstaterade man pa finlandskt hall att da Finland inte ar
medlem av Europaradet, kan arendet inte behandlas dar. Diskussionen under motet rorde sig huvudsakligen om vilket organ som skulle vara mest andamalsenligt for fragans behandling.»
Det bor som ett exempel annu namnas att Finlands ledande regeringsparti — Socialdemokratiska
partiet — i en officiell deklaration fordomde den
grekiska kuppen omedelbart efter det denna intraffat.
Saledes ar det valgrundat att konstatera att samtliga nordiska lander, vilket aven ar naturligt, har
samma standpunkt i frlgan om den grekiska militarregeringen.
Som medborgare i ett land icke anknutet till
Europaradet anser jag att det ar pa sin plats
att Greklandsfragan behandlas inom Europaradet
och ocksa inom Nato. Det ar dessa samarbetsorganisationers demokratiska medlemsstaters direkta skyldighet att strava till att — givetvis
inom ramen for egna nationella intressen —
medverka till demokratins aterstallande i Grekland.
Det ar likasa pi sin plats att de nordiska landerna — sa Hngt deras utrikespolitiska rorelsemojligheter det tilllter — stoder de demokratiska kraf-
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terna i Grekland. Realpolitiskt ar det givetvis i
nagon man naivt att motivera detta med enbart
moraliska argument, for beklagligtvis ar det inte
skal att overvardera moralens betydelse i den internationella politiken.
Det ar ocksa realpolitiskt andamalsenligt ur demokratiernas synpunkt att fordoma diktaturen i
Grekland, darfor att dylika statskupper ar agnade
att i varje fall indirekt forsvaga andra landers fortroende for demokrati. Jag ar av den asikten att det
ar belt mojligt for de nordiska landerna att visavi
Grekland finna gemensamma tillvagagangssatt, som
inte strider mot dessa landers utrikespolitiska grundorientering. I detta avseende gav de nordiska utrikesministrarnas nyss timade mote en nagot felaktig bild av fragan i offentligheten.
Det ar intressant att i Forenta Nationernas och
den standigt okande universalismens tidevarv dryfta
fragan om staters interna suveranitet.
Ar en aktiv oro pa grund av diktaturen i Grekland en inblandning i landets interna angelagenheter?
Enligt klassiska internationella rattsprinciper a'r
det naturligtvis egalt hurudan de enskilda nationernas inre organisationsform ar, och man maste medge
att den praktiska tillampningen av exempelvis begreppet «parlamentarisk demokrati» skiljer sig i
olika lander, fasta'n de i sitt statsskick proklamerat
sig som parlamentariska demokratier. Detta ar a
andra sidan forstaeligt, ty olika historisk bakgrund,
erkanda rattsnormer, folkets bildningsniva, de ekonomiska forhallandena eller de politiska behoven
bestammer i framsta rummet de enskilda tillamp-

ningsformerna for parlamentarisk demokrati. Hartill maste man konstatera, att den s. k. folkviljan
tekniskt kan matas pi manga olika satt.
Snavt tolkat ar alltsa fordomandet av statskuppen i Grekland pa satt och vis inblandning i ett
annat lands inre angelagenheter.
Men fragan kan granskas ocksa ur en annan
aspekt, med tonvikten pa Forenta Nationernas skyldigheter. I min asikt ar denna aspekt i var nuvarande samarbetssokande varld vasentligt betydelsefullare an den traditionella uppfattningen om
en stats suveranitet.
Forenta Nationernas stadganden och den universella Deklarationen om de manskliga rattigheterna,
som ocksa Grekland godkant genom sitt medlemskap,
garanterar bestamda politiska och manskliga grundrattigheter at alia medborgare i medlemsstaterna.
Harigenom «begransar» dessa dokument FN:s medlemsstaters suveranitet. Detta faktum har emellertid den grekiska militarregeringens ledande personer
inte velat eller kunnat forsta, fastan var delegation
enkannerligen konstaterade, att de nordiska landernas oro for laget i Grekland till sin karaktar
vasentligen ar humanitar.
I deklarationen om de manskliga rattigheterna
utlovas till varje manniska tanke-, asikts- och samlingsfrihet. Den fordomer godtyckligt fangslande
eller drivande i landsflykt. Den garanterar at envar
ratt att deltaga i landets makthavande antlingen direkt eller genom fritt valda representanter. Likasa
understryker deklarationen, att folkviljan utgor
grunden for regeringsmakt och att denna bor framga vid riktiga val, som skall aga rum under bestam-
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da tider genom allman hemlig och lika omrostning.
Dessutom sags det enkannerligen i deklarationen
om de manskliga rattigheterna, att denna deklaration inte far tolkas pa si satt, att man stravar
till att avskaffa dari uttalade rattigheter och friheter.
Man kan alltsa konstatera att varje FN:s medlemsstat vid godkannandet av deklarationen om de
manskliga rattigheterna frivilligt forbundit sig att
begransa sin suveranitet.
Da i Grekland manniskor nu godtyckligt fangslats eller anhallits, da medborgarnas mojligheter
att deltaga i det politiska maktutovandet beskurits
och da fria val uppskjutits pa obestamd tid, behover
man inte vara expert pa internationell ratt for att
komma till den slutsatsen att deklarationen om de
manskliga rattigheterna medvetet krankts i Grekland. Under sadana forhallanden ar det varje FN:s
medlemsstats saval moraliska som juridiska skyldighet att strava till att i Grekland aterstalla respekten for denna deklaration i praktiken.
Den omstandigheten, att Grekland inte ar den
enda medlemsstaten i FN, som krankt deklarationen om de manskliga rattigheterna, utgor inget forsvar for den nuvarande militarregeringen i Grekland.
Inte gor ju exempelvis raspolitiken i Sydafrika
krankandet av allmant erkanda manskliga rattigheter i bl. a. Grekland mera berattigat eller ens
mera forstaeligt.
Var delegation fick en begransad bild av hur politiska fangar behandlas i Grekland, da den besokte kasernen Amaroussi i Atens na'rhet. I Amaroussi kvarhalles flera parlamentariker och offi142

I cerare som inte har godkant militarkuppen. Fani garnas levnadsforhallanden var bade manskligt och
juridiskt outhardliga. Hettan i cellerna, den daliga
kvaliteten pa fodan och de sma forutsattningarna
att skota den fysiska konditionen overensstammer
inte med 1960-taiets fangelsestandard. Likasa var
fangarnas mojligheter att fortroendefullt traffa sina
advokater eller att uppratthalla kontakter med
yttervarlden godtyckligt begransade.
Hurudana ar da forhallandena i de egentliga
koncentrationslagren, dit representanterna for var
delegation forvagrades till trade? En blek aning om
det radande manskliga elandet ger ett uppmarksammat luftbildsreportage som den vasttyska tidningen Stern gjort. Pa basen av reportaget kan koncentrationslagren i vissa avseenden rentav jamforas med Hitlers eller Stalins motsvarande lager.
I en utlandsk observators ogon forefaller regerin>
gens position ganska stark. Konungens offentliga
godkannande av statskuppen utgjorde otvivelaktigt
en stor seger for militarregeringen. Det ar inte skal
att underskatta konungahusets betydelse for den
allmanna grekiska opinionen — i synnerhet bland
den fattiga landsbefolkningen.
I forbigaende kan har namnas, att en grekisk
journalist pastod for mig, att kung Konstantins tvekan ef ter statskuppen snarare dikterades av politisk
taktik an av politisk osakerhet.
Militarregeringens makt har ytterligare befasts av
de utrensningar i stor skala som foretagits i arm£n
och tjanstemannakaren; sa Jiar exempelvis over
halften av landshovdingarna ersatts med officerare
som ar lojala mot regeringen. Det ar ocksa uppen-
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bart, att militarregeringens framtid beror till vasent
lig del av armens enighet, ty om de demokratiska
elementen far overtaget i armen, torde ocksa den
nuvarande regimens dagar vara raknade.
Den underjordiska rorelsen utgor givetvis en central faktor vad militarjuntans stallning betraffar.
Det rader visserligen inga tvivel om dess existens,
men a andra sidan ar dess reella betydelse for narvarande ett fragetecken.
Pa basen av de fa enskilda kontakter som medlemmarna i var delegation hade ar det oerhort
svart att dra hallbara slutsatser om den underjordiska verksamheten i Grekland. En delegation
av den har typen, vars verksamhet latt kunde
overvakas av myndigheterna, hade inte tillrackliga
mojligheter att erhalla tillforlitliga kontakter med
oppositionskretsar.
Dessutom ar det troligt, att den mest betydelsefulla oppositionsgruppen i Grekland bestar av kommunister, som redan har en mangarig erfarenhet
av underjordisk verksamhet. Det kan ocksa handa
att de demokratiska kretsarna jamfort med den ar
nyborjare, som saknar en effektiv organisation, som
tacker hela landet. Det ma forhalla sig hur som
heist, personligen vagar jag inte forsoka uppskatta
den faktiska styrkan av den underjordiska rorelsen.
Inrikespolitiskt ar det dessutom med tanke pa
militarregeringens varaktighet av stor vikt, hur
Greklands ekonomiska liv kommer att utvecklas.
Da endast nagra manader forflutit sedan statskuppen i Grekland, ar det mycket svart att forsoka
forutspa nagonting. En bedomning forsvaras ytterligare av att uppgifterna om landets ekonomiska
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lige under den gangna sommaren ar motsagande.
I varje fall ar det skal att halla i minnet, att aven
grundandet av nagra medelstora industrianlaggningar i Grekland innebar ett verkligt framsteg, ty
modern industriell verksamhet befinner sig i ett begynnelseskede; industrianlaggningar med over tusen
arbetare kan man exempelvis rakna pa den ena handens fingrar.
Vasentligast for den grekiska militarregeringen i
utrikespolitiskt hanseende ar Natos installning till
den. Om fragan granskas ur kallt militar synvinkel, ar det naturligtvis strategiskt viktigast
for Nato, att landet sa bra som mojligt formar
skota sina militara forpliktelser i vastmakternas
forsvarssystem. Saledes ar det aven logiskt att konstatera, att en politisk stabilitet i Grekland ligger i
Natos intresse. Militart ar det ur Natos synpunkt
kanske av sekundar betydelse, hur denna stabilitet
uppratthalles. Och det forefaller uppenbart, att
aven den grekiska militarregeringen ar val medveten om denna realitet. Atminstone utrikesminister
Economou-Gouras gjorde pa sin mottagning tydliga
antydningar harom.
Synnerligen intressant ar fragan om i vilken man
frammande staters allmanna opinion och offentliga
deklarationspolitik faktiskt formar inverka pa den
grekiska militarregeringens verksamhet.
Det oaktat att premiarminister Kollias i skrivande stund i ett tal hotat avbryta handelsforbindelserna med Norden pa grund av regeringsinstallningen i dessa lander, ar det sannolikt, att militarregeringen inte kan forhalla sig helt indifferent till
reaktionen i andra lander. Framfor allt kan utom10 — Rapport £ra Athen.
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staendes vaksamhet med avseende pa handelserna i
Grekland inverka pa de politiska fangarnas stallning. Det bereder a'ven en militarregering svarigheter att fortsattningsvis forklara humanitar verksamhet som inblandning i Greklands interna affarer.
Darfor ar det forutom moraliskt nodvandigt ocksa
realistiskt att de nordiska landerna a'ven i fortsattningen behandlar de grekiska politiska fangarnas omanskliga belagenhet bade i pressen och i olika
officiella sammanhang.
Inre spanning, dramatiska konstellationer, politiska och manskliga tragedier saknas i sanning inte
i Grekland. Dar sker standigt nagonting: nya loften, nya fangslingar, nya situationer.
En sak ar dock saker: Det kommer att racka
lange, kanske flera generationer, forra'n Grekland
hamtat sig f ran sitt inbordeskrig, f ran sin demokratis
skeppsbrott och sin hardhanta hogerdiktatur. Aven
om landet snabbt skulle aterga till parlamentarisk
demokrati, ligger fordomar och attityder som uppstatt under svara forhallanden kvar och pyr.
Och inte nog harmed: attityderna stelnar och ger
eventuellt upphov till nya spanningstillstand, vilka
ar mycket svara att reglera med demokratiska
medel.
Kanske premiarminister Kollias var optimist, da
han till var delegation sade, att Grekland ar moget
for parlamentarisk demokrati forst ar 1985. Men
han bar nog fel om han tror att en militarkupp
och diktatur skapar forutsattningar for en demokrati. Historien la'r overallt namligen det motsatta.

