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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problému zahraniční intervence v případě občanské 

války mezi vládnoucí pravicí a komunistickým odbojem v Řecku v letech 1946 až 1949. 

Zatímco povstaleckému Demokratickému vojsku Řecka se dostávalo omezené podpory zemí 

východního bloku, vláda v Athénách získala po britském ústupu v roce 1947 klíčového 

spojence v podobě Spojených států amerických.  

Práce má jako celek odpovědět na otázku, jakým způsobem a do jaké míry se 

jednotlivé mocnosti v konfliktu angažovaly. Hlavní důraz je kladen na roli Washingtonu, který 

podpořil athénskou vládu vyhlášením Trumanovy doktríny a následným programem masivní 

vojenské a ekonomické pomoci. 

 

Annotation 

Bachelor thesis deals with the issue of the international intervention in the civil war 

between the right-wing government of Greece and communist troops from 1946 to 1949. 

While insurgent Democratic Army of Greece received a limited support from the Eastern 

Bloc countries, the Athens government gained a new key ally in the United States after the 

British withdrawal in 1947. 

The thesis should answer the question of the methods and scale of the involvement 

of the particular powers in the conflict. The emphasis is on the part of Washington that 

supported the government in Athens by the proclamation of Truman Doctrine and 

subsequent program of massive military and economic help.  
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1. Úvod 

 

 Vítězství Spojenců nad nacistickým Německem neznamenalo v případě Řecka konec 

bojů a válečných útrap. Bezprostředně po odchodu německých vojáků se v zemi rozpoutala 

krvavá občanská válka. Komunistická guerilla, těšící se díky svým odbojovým aktivitám 

během okupace široké podpoře řeckého obyvatelstva, se v ní střetla s formálně 

ustaveným royalistickým pravicovým režimem v Athénách, podporovaným Velkou Británií. 

Vzhledem k začínající studené válce dostal brzy konflikt internacionální rozměr. Londýn 

v roce 1947 oznámil ukončení své angažovanosti v Řecku a na jeho místo nastoupily Spojené 

státy s programem masivní vojenské a ekonomické pomoci. Ačkoliv mělo komunistické 

vojsko zpočátku převahu, americká intervence, sovětsko-jugoslávská roztržka a další faktory 

vnějšího i vnitřního charakteru přispěly k obrácení situace ve prospěch Západu a 

definitivnímu vítězství athénské vlády a jejích spojenců. 

 Hlavním cílem práce je především historická deskripce a analýza událostí v období tzv. 

„třetího kola“ řecké občanské války mezi roky 1946 až 1949 a role cizích mocností, zvláště 

pak Spojených států, na vývoj konfliktu. Jedná se o pokus odpovědět na otázky, z jakých 

důvodů se Trumanova administrativa rozhodla v případě Řecka zasáhnout, jak vysoká byla 

míra angažovanosti Washingtonu v Řecku a jakým způsobem byla intervence v tomto 

případě provedena. Co konkrétně americký program pomoci Řecku přinesl? Jaké byly jeho 

vedlejší efekty? Dále bude hodnocen přístup a míra intervence Sovětského svazu a jeho 

satelitů – proč se Východ v otázce politického vývoje Řecka více neangažoval a jaký byl 

bezprostřední dopad sovětského postoje na řeckou společnost.  

 Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, z nichž jsou první tři dále členěny 

na tematické podkapitoly. V historickém úvodu se pokusím chronologicky zrekapitulovat 

domácí události let 1940 až 1946 vedoucí nejprve k parlamentním volbám a posléze 

k propuknutí závěrečného kola otevřeného konfliktu mezi vládou v Athénách a partyzány. 

Kapitola „Americká intervence“ charakterizuje okolnosti vyhlášení Trumanovy doktríny a 

následně tematicky analyzuje americkou intervenci z vojenského, ekonomického a 

politického úhlu pohledu. Další kapitola se zabývá reakcí Sovětského svazu, Jugoslávie a 

dalších zemí východního bloku, ale také postojem Organizace spojených národů k řecké 
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otázce a diplomatickým konfliktem, který se rozhořel mezi oběma znepřátelenými bloky 

na půdě Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN. Poslední část popisuje opět 

chronologicky průběh závěrečné fáze konfliktu a okolnosti, které vedly k vítězství národní 

armády. Závěr práce shrne dosažené poznatky a pokusí se odpovědět na otázky nadnesené 

výše. 

Po jazykové stránce jsou řecké výrazy do českého jazyka přepsány foneticky a jména 

osob skloňována podle pravidel české gramatiky. U názvu organizací je vždy na prvním místě 

uveden český překlad resp. v češtině užívaná zkratka a poté v závorce původní název 

v kurzívě.  

 Ačkoliv je práce napsána v českém jazyce, většina užité historiografie je dostupná 

pouze v angličtině. Z českých autorů se problematikou občanské války v Řecku významněji 

zabývá pouze Pavel Hradečný, jehož Dějiny Řecka1 poskytují ucelený, i když spíše 

encyklopedický pohled na historii konfliktu a události, které mu předcházely. Významným 

zdrojem informací pro kapitolu „Postoj východního bloku a role OSN“ mi byla i studie Pavla 

Hradečného „Zdrženlivý internacionalismus“ publikována v časopise Soudobé dějiny2, kde se 

autor detailně zabývá pomocí sovětských satelitů řeckým komunistům, s důrazem na roli 

Československa. Další Hradečného publikace k občanské válce se však zabývají především 

osudem řeckých uprchlíků v československém exilu a byly tudíž pro tuto práci irelevantní.3 

 Z anglicky publikujících autorů je renomovaným odborníkem na řeckou občanskou 

válku australský historik David H. Close. Ve své knize The Origins of the Greek Civil War4 

velmi podrobně popisuje kořeny konfliktu i jeho jednotlivé fáze. Období po roce 1945 

rekapituluje i ve své práci Greece Since 1945.5 I přes širší historický záběr se ukázala být 

poměrně přínosným zdrojem informací kniha Richarda Clogga A Concise History of Greece6, 

především díky své přehlednosti a schopnosti zasadit jednotlivé události do kontextu 

                                                           
1
 HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 

2 HRADEČNÝ, P.: „Zdrženlivý internacionalismus. Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc 

Demokratické armádě Řecka.“ In: Soudobé dějiny, ročník X. (2003), číslo I.-II. (2003), pp. 58-92. 

3
 Viz např. HRADEČNÝ, P.: Řecká komunita v Československu: Její vznik a počáteční vývoj (1948-1954). Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 

4
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995. 

5
 CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002. 

6
 CLOGG, R.: A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 



9 

 

novodobé řecké historie. Dějinami občanské války v Řecku se v knize The Struggle for Greece, 

1941-19497 zabývá i Christopher Montague Woodhouse, který působil jako britský důstojník 

v Řecku během druhé světové války, avšak nevýhodou této publikace zůstává, že autorovi 

někdy chybí dostatečný odstup od událostí, které sám prožil.  

 Konkrétně se problematikou zahraniční intervence zaobírá Amikam Nachmani 

ve studii Civil War and Foreign Intervention in Greece: 1946-498, v níž jsou podrobně 

rozebrány postoje všech zainteresovaných stran. Pro kapitolu o americké intervenci byla 

nezbytná kniha A New Kind of War: America´s Global Strategy and the Truman Doctrine 

in Greece9 a tematický příbuzný článek Mistaken Prelude to Vietnam: The Truman Doctrine 

and A New Kind of War in Greece10 Howarda Jonese, ve kterých je představen především 

americký pohled na problematiku aplikace Trumanovy doktríny. Mnohem kritičtější postoj 

k zásahu Spojených států zaujímá Judith S. Jeffrey v publikaci Ambiguous Commitments and 

Uncertain Policies: The Truman Doctrine in Greece, 1947-1952.11 Potřebný vhled do dané 

problematiky poskytuje i sbírka prací na téma Trumanova doktrína zkompilovaná Eugene 

T. Rossidesem pod názvem Truman Doctrine of Aid to Greece: A Fifty Year Retrospective.12 

Ve všech zmíněných případech se jedná o práce relativně objektivní bez silnější ideologické 

zátěže. Ta je bohužel typická pro velkou část publikací řeckých autorů, kterým donedávna 

chyběl dostatečný odstup a s ním spojené historická reflexe, k níž v řecké společnosti začíná 

docházet teprve v posledních desetiletích.13 

                                                           
7 WOODHOUSE, C. M.: The Struggle for Greece, 1941-1949. London: Hurst & Co., 2002.  
8
 NACHMANI, A.: „Civil War and Foreign Intervention in Greece: 1946-49.“ In: Journal of Contemporary History, 

Vol. 25, No. 4 (Oct., 1990), pp. 489-522. 

9
 JONES, H.: A New Kind of War: America´s Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece. New York: 

Oxford University Press, 1997. 

10 JONES, H.: „Mistaken Prelude to Vietnam: The Truman Doctrine and A New Kind of War in Greece.“ In: 

Journal of Modern Greek Studies, Vol. 10 (May, 1992), pp. 121-43. 

11
 JEFFREY, J. S.: Ambiguous Commitments and Uncertain Policies: The Truman Doctrine in Greece, 1947-1952. 

Lanham, Md: Lexington Books, 2000. 

12 ROSSIDES, E. T.: The Truman Doctrine of Aid to Greece. A Fifty-year Retrospective. New York: The Academy of 

Political Science, 1998.  
13

 Viz MARANTZIDIS, N., ANTONIOU, G.: „The Axis Occupation and Civil War: Changing Trends in Greek 
Historiography, 1941-2002.“ In: Journal of Peace Research, Vol. 41, No. 2. (Mar., 2004), pp. 223-231. 
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 Ve velké míře jsem využil i primárních pramenů dostupných na webových stránkách 

knihovny amerického prezidenta Trumana, především dobových reportů o vývoji v Řecku, 

korespondence Bílého domu s vládami jiných států a detailní přehledy vývoje programu 

americké pomoci.14 Pro informace o hlasování na půdě Organizace spojených národů a 

působení jejích orgánů jsou k dispozici podrobné zprávy C. E. Blacka a Harryho Howarda 

z roku 1948, resp. 1949.15  

                                                           
14

 Truman Library – Harry S. Truman Papers. Dostupné z 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/index.php [cit. 2008-03-15]. 

15
 BLACK, C. E.: „Greece and the United Nations.“ In: Political Science Quarterly, Vol. 63, No. 4. (Dec., 1948), pp. 

551-568., resp. HOWARD, H.: „Greece and the United Nations, 1946-49.“ In: Truman Library – Harry S. Truman 

Papers. Dostupné z http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/index.php [cit. 

2008-03-19]. 
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2. Historický úvod 

 

 Pokus Benita Mussoliniho dobýt během podzimu 1940 Řecko skončil pro fašistickou 

Itálii fiaskem. Pouhé dva týdny stačily na to, aby byl italský postup přes stěží přístupný 

albánský terén zastaven a řecká armáda pod vedením generála Alexandra Papagose přešla 

14. listopadu do mohutné protiofenzívy. Zatímco evropská veřejnost slavila první vítězství 

nad zeměmi Osy, Hitler a jeho generální štáb byli vývojem událostí znepokojeni. Původní 

německý plán na obsazení Kréty jakožto hlavního strategického bodu ve Středomoří tímto 

ztroskotal; na ostrov se z pevninského Řecka přesunuly britské jednotky a bylo nyní 

na Berlíně, aby napravil italské selhání. 

 Hitlerův generální štáb vypracoval již v prosinci 1940 plán bleskového dobytí Řecka 

pod krycím názvem operace Marita. Když řecký diktátor Ioannis Metaxas odmítl nabídku 

Berlína na zprostředkování míru s Římem, stal se německý zásah nevyhnutelným. 

Pro dosažení daného cíle museli nacisté v prvé řadě získat na svou stranu severní řecké 

sousedy. Zatímco Bulharsko za příslib přístupu k Egejskému moři souhlasilo s poskytnutím 

svého území pro jednotky wehrmachtu, v Bělehradě odstranil vojenský převrat proněmecký 

kabinet Dragiši Cvetkoviće a nastolil novou, probritsky orientovanou vládu v čele 

s generálem Simovićem. Do plánu Marita tak bylo krátce před zahájením operace zahrnuto i 

dobytí Jugoslávie. 6. dubna 1941 překročila německá armáda bulharskou hranici. Během tří 

dnů byla obsazena Soluň a 27. dubna německé jednotky vítězně vkročily do Athén.16  

 Po dobytí pevninského Řecka provedlo německé vojsko invazi na Krétu, kterou 

po těžkých bojích s britskými vojáky obsadilo. Řecké území bylo posléze rozděleno na tři 

okupační zóny. Německo si podrželo oblasti kolem Athén a Soluně, území podél řecko-

turecké hranice a některé z ostrovů v Egejském moři, Bulharsko získalo západní Thrákii, 

východní Makedonii, ostrovy Thasos a Samothraki, Itálie zbytek pevninského Řecka a většinu 

zbývajících ostrovů.17  

Čtyřletá okupace se stala jedním z nejtragičtějších období novodobých řeckých dějin. 

Následkem hladomoru, nemocí a krutého zacházení ze strany okupantů zemřelo na 450 tisíc 

                                                           
16

 HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, str. 426-429. 

17
 Ibid., str. 430. 
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lidí.18 Stejně jako v mnoha jiných zemích Evropy, i zde se válka krutým způsobem podepsala 

na židovské populaci; okupaci nepřežilo více než 67 tisíc řeckých Židů, tj. téměř devět desetin 

jejich celkového počtu.19 Infrastruktura byla v troskách, ekonomiku zasáhla do té doby 

nevídaná hyperinflace a škody způsobené na státním i soukromém majetku se odhadují 

na 8,5 miliard amerických dolarů.20  

 

2.1. Protiokupační odboj a první kolo občanské války 

 

V důsledku tvrdé okupace se mezi řeckým obyvatelstvem předchozí důvěra 

k Německu rychle měnila v nenávist a posléze pasivní i aktivní odpor. Vedle jednotlivých 

incidentů, které zahrnovaly nejrůznější sabotáže a jiné snahy o narušení fungování okupační 

správy, se brzy začaly vytvářet partyzánské odbojové skupiny. Největšího významu nabyla 

Národněosvobozenecká fronta (Ethniko apeleftherotiko metopo; EAM) ustavená 27. září 

1941, která kromě dominující Komunistické strany Řecka (Kommunistiko komma Ellados; 

KKE) zahrnovala i celou řadu dalších stran levicové až středové orientace.21 Následující rok 

vytvořilo hnutí EAM vlastní ozbrojené složky, Řeckou lidovou osvobozeneckou armádu 

(Ellinikos laikos apeleftherotikos stratos; ELAS). Původně skupina čítající několik desítek členů 

se během dvou let rozrostla na armádu o síle 150 tisíc mužů a žen. Samotní komunisté 

zastávající za nacistické okupace oproti předválečným letům zcela novou „vlasteneckou“ linii 

zažívali za války nebývalý rozmach. Zatímco ještě v roce 1940 měla KKE jakožto relativně 

marginální politický subjekt sotva dva tisíce řadových členů, z nichž byla přibližně polovina 

v exilu či vězení, do července 1944 se její členská základna rozrostla na čtvrt milionu osob.22 

                                                           
18 

CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002, str. 12. 

19 CLOGG, R.: A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, str. 129. 

20
 NACHMANI, A.: „Civil War and Foreign Intervention in Greece: 1946-49.“ In: Journal of Contemporary History, 

Vol. 25, No. 4 (Oct., 1990), str. 491. 

21
 Mezi zakládající členy patřily kromě KKE i Socialistická strana Řecka (SKE), Svaz za lidovou demokracii (ELD) a 

Zemědělská strana Řecka (AKE). Viz HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

1998, str. 436. 

22 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 69. 
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Hlavním konkurentem EAM/ELAS v protiokupačním odboji byla Národní 

republikánská řecká liga (Ethnikos dimokratikos ellinikos syndesmos; EDES) s primárním 

působištěm v severozápadním Řecku. Ačkoliv spolu zpočátku obě organizace v omezené 

míře kooperovaly a dokonce společně zorganizovaly několik úspěšných diverzních akcí, 

konflikt připomínající třenici mezi partyzány a četniky v sousední Jugoslávii na sebe nenechal 

dlouho čekat. Britové plně stojící za řeckou exilovou vládou v Egyptě se zpočátku pokoušeli 

o podporu pravicových odbojových skupin a posléze o získání celé protifašistické rezistence 

pod svou kontrolu. Po britské intervenci se ale spory mezi EDES a EAM nadále vyhrocovaly a 

v říjnu 1943 přerostly v otevřenou konfrontaci. Konflikt, v němž komunisté prokázali 

nepopiratelnou vojenskou převahu, byl za pomoci britské diplomacie formálně ukončen 

v únoru 1944. 

 S blížícím se vítězstvím spojenců se stával převažující komunistický vliv v řecké 

společnosti více než zřejmým. Po ústupu německé armády na konci září 1944 byl počet 

stoupenců EAM odhadován na téměř dva milióny.23 Winston Churchill připustil, že kdyby 

komunisté „chtěli v Athénách převzít vládu a tím de facto i absolutní kontrolu nad Řeckem, 

nemohlo by je nic zastavit. Spojenectví EAM/ELAS již ovládalo čtyři pětiny země.“24  

Britský ministr zahraničí Anthony Eden tehdy oslovil premiéra s návrhem, který 

později dostal formu klíčové dohody ohledně poválečného rozdělení sfér vlivu v jihovýchodní 

Evropě – výměnou za většinový vliv v Řecku pro Velkou Británii měla být Moskvě poskytnuta 

volnost v Rumunsku. Churchill se marně snažil zaangažovat v této věci i Spojené státy skrze 

požadavek na neodkladné svolání další konference Velké trojky, která by tentokrát stanovila 

přesné podmínky poválečného uspořádání Evropy.  

Obavy, že se Rusové „šíří jako potopa […] a není nic, co by jim zabránilo, aby 

nevpochodovali také do Turecka a Řecka“25, vyústily 9. října 1944 v separátní setkání Stalina 

a Churchilla v Kremlu. Na něm se oba státníci dohodli na procentuálním rozdělení vlivu 

v oblasti jihovýchodní Evropy. Zatímco Velká Británie měla spolu se Spojenými státy získat 

90% vliv v Řecku, Sovětskému svazu byla garantována 90% převaha v Rumunsku a 75% 

                                                           
23

 GLENNY, M.: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci. Praha: BB Art, 2003, str. 415. 

24
 Ibid., str. 414. 

25
 DURMAN, K.: Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír. Praha: Karolinum, 2004, str. 121. 
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v Bulharsku. V případě Jugoslávie a Maďarska bylo ujednáno, že se vliv obou velmocí rozdělí 

na polovic.26  

Následující den byla na schůzce Edena se sovětským ministrem zahraničí Molotovem 

ještě dodatečně dojednána změna vlivu v Maďarsku a Bulharsku na 80% ve prospěch SSSR.27 

Pro obě strany byl závěr plynoucí z dohody jasný – s výjimkou Řecka má Kreml v jihovýchodní 

Evropě zcela volné ruce. Paradoxně tak Britové rezignovali na Rumunsko, kde byl vliv 

komunistů relativně marginální, výměnou za Řecko, kde se komunistická strana těšila 

masové podpoře obyvatelstva srovnatelné s Titovými partyzány v sousední Jugoslávii.  

 

2.2. Bitva o Athény a její následky 

 

Londýn, povzbuzený dohodou se Stalinem, začal požadovat prostřednictvím vrchního 

velitele britských jednotek v Řecku generála Ronalda Scobieho úplnou demobilizaci ELAS. 

Za daných okolností přehnaně tvrdé podmínky měly za následek ukončení jednání mezi Brity 

a zástupci EAM. Komunisté reagovali svoláním masové demonstrace na náměstí Ústavy 

(Syntagma) v centru Athén, které se 3. prosince 1944 zúčastnilo několik tisíc lidí. Pravicově 

orientovaná policie proti shromážděnému davu brutálně zakročila. Některé publikace 

uvádějí, že při něm bylo zabito až patnáct demonstrantů a stovky dalších byly zraněny.28  

Na následující den byla vyhlášena generální stávka; jednotky ELAS vtrhly do Athén a 

obsadily všechny policejní stanice. Tvrdé střety mezi ELAS na jedné straně a policií, 

příslušníky extrémních pravicových organizací a Brity na straně druhé se odehrávaly 

po několik dalších dnů. Během necelého týdne početně silnější ELAS kontrolovala většinu 

Athén s okolím, s výjimkou centra města. Britům se však nakonec podařilo převelet do Řecka 

vojáky z italské fronty a zvrátit vývoj konfliktu ve svůj prospěch. Počátkem ledna byly 

jednotky ELAS donuceny stáhnout se do vnitrozemí a vedení EAM přistoupilo na příměří. 

Během prosincových bojů o Athény, často označovaných jako tzv. Dekemvriana, padly 

tisíce vojáků i civilistů a byly rozbombardovány celé městské čtvrti. Brzy vyšly na povrch 

                                                           
26

 CHURCHILL, W.S.: Druhá světová válka. Svazek 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, str. 227. 

27
 DURMAN, K.: Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír. Praha: Karolinum, 2004, str. 122. 

28
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 127. 
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i další hrůzy, když byly objeveny masové hroby s pozůstatky civilních obětí teroru EAM.29 

Komunisté tak neztratili pouze významnou část své palebné síly, ale i jejich popularita 

zaznamenala poprvé od konce okupace strmý propad.30 Vláda v Athénách pochopitelně 

nevynechala jedinou příležitost, aby tento obraz svých odpůrců propagandisticky využila.31 

Kritiky se KKE dostalo i z Moskvy, která byla Západem neprávem osočována z podpory 

svých řeckých soudruhů. Stalin již na počátku ledna komentoval dění v Athénách 

poznámkou, že řečtí komunisté udělali hloupost, když konflikt v rozporu s jeho radami 

vyvolali. Pokyny Molotova pak zněly jasně – nenechte se vyprovokovat k dalšímu 

ozbrojenému povstání, které by mohlo být záminkou, aby Britové zůstali déle v zemi.32  

Dne 12. února 1946 byla ve městečku Varkiza poblíž Athén uzavřena dohoda, ve které 

se komunisté zavázali k úplnému odzbrojení svých jednotek. Prozatímní vláda vedená 

generálem Nikolaem Plastirasem naopak garantovala členům EAM amnestii na zločiny 

spáchané během konfliktu a přislíbila rozpuštění pravicových kolaborantských formací.33 

I přes to však mělo Řecko v následujícím období k uklidnění situace stále daleko. Zemi 

zasáhla nová vlna politicky motivovaného násilí. Vládní kabinet nebyl, a částečně snad ani 

nechtěl být, schopen dodržet část dohody, ve které se zavázal k razantnímu očištění státního 

aparátu od osob podezřelých z kolaborace s nacistickými okupanty. Aktuální hrozbou se tak 

stala odveta pravicově orientovaných extremistů proti komunistům a jejich příznivcům. 

Na konci roku 1945 se již v řeckých vězeních nacházelo na 50 tisíc osob „levicového 

smýšlení“, stovky dalších členů a příznivců EAM byly popraveny.34 K těmto událostem se váže 

tvrzení předválečného lídra komunistů Nikose Zachariadise, který se po svém návratu 

z německého koncentračního tábora Dachau v květnu 1945 opět postavil do čela strany, že 

Řecko je jediná evropská země, kde po druhé světové válce kolaboranti nejen unikli trestu, 

                                                           
29

 GLENNY, M.: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci. Praha: BB Art, 2003, str. 417. 

30
 Do září 1946 počet členů KKE poklesl na pouhých 45 tisíc. Celkově však členská základna EAM stále čítala 

několik set tisíc osob.  Viz CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002, str. 19. 

31
 CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002, str. 21. 

32
 DURMAN, K.: Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír. Praha: Karolinum, 2004, str. 179. 

33
 HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, str. 457. 

34
 CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002, str. 20.  
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ale dokonce dostali do svých rukou moc k terorizování svých odpůrců z protifašistického 

odboje.35     

 V této komplikované situaci byla pod britským tlakem ustavena nová vláda v čele 

s premiérem Themistoklem Sofoulisem, který dle instrukcí Londýna vyhlásil na 31. března 

1946 parlamentní volby. Pro zajištění jejich demokratického průběhu byla vytvořena 

speciální spojenecká mise AMFOGE (Allied Mission for the Observation of the Greek 

Elections), složená z amerických, britských a francouzských pozorovatelů. Sovětský svaz se 

na jejím fungování odmítl podílet.36 

 Za daných okolností se EAM rozhodla volby bojkotovat. Výsledkem tak bylo drtivé 

vítězství pravice, kdy royalistická koalice Lidové strany a Národně liberální strany získala 55% 

hlasů, zajišťujících pohodlnou většinu poslaneckých mandátů.37 Voleb se nezúčastnilo 

přibližně 40% voličů, přičemž se politicky motivovaná absence odhaduje na 25%.38 Politická 

polarizace země tak byla dokonána. Přepadení četnické stanice v podhůří Olympu 

komunistickými vzbouřenci noc před otevřením volebních místností bylo už jen záminkou 

k zahájení třetího, rozhodujícího kola občanské války. 

 

2.3. Třetí kolo občanské války 

 

 Po březnových parlamentních volbách, prvních od roku 1936, byla ustavena pravicově 

orientovaná vláda v čele s předsedou Lidové strany Konstantinosem Tsaldarisem 

s mandátem podloženým hlasy většiny zúčastněných voličů. Mnohé její praktiky však měly 

blízko spíše k fungování předválečné diktatury Ioannise Metaxase. Extremisté nyní získali 

od výkonných orgánů jednoznačnou podporu pro protikomunistické aktivity a mnozí z nich 

byli zapojeni do fungování státní správy včetně policie. Dřívější kolaboranti s německými 

okupanty byli zastoupeni dokonce i mezi špičkami politické reprezentace.39   

                                                           
35

 CLOGG, R.: A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, str. 135. 

36
 HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, str. 462. 

37 
Ibid. 

38
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 175. 

39
 Ibid., str. 189. 
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 Běžnou praxí se opět staly deportace politických odpůrců do vězeňských komplexů 

na řeckých ostrovech, k jejichž provedení stačilo policejní doporučení a souhlas bezpečnostní 

komise, nově zřízeného orgánu pro tyto účely. Do konce války bylo na ostrovy deportováno 

na třicet tisíc osob.40 Podmínky panující v těchto zařízeních byly britskými pozorovateli 

lakonicky komentovány výrokem, že jsou „zcela v rozporu s britským a americkým pojetím 

lidskosti a spravedlnosti“.41 Příznivcům levice, kterým se obdobnému osudu podařilo 

vyhnout, bylo znemožněno podílet se na fungování státního aparátu či zastávat jakoukoliv 

významnější funkci.42  

 V této vyhrocené atmosféře byl na první zářijový den roku 1946 vyhlášen plebiscit 

o budoucí formě státního zřízení. Nejen nové kolo „bílého teroru“, ale i četné manipulace 

s hlasy voličů patřily k nedílným atributům průběhu referenda. Podle oficiálních údajů se 

plebiscitu nezúčastnilo pouhých šest procent obyvatel. Pro zachování monarchie se přitom 

vyslovilo 68,3% hlasujících.43 Drtivé vítězství monarchistů napovídalo, že pravděpodobně 

nejen příznivci koruny, ale i do té doby zapřisáhlí republikáni považovali návrat krále 

za menší zlo než možnost nastolení komunistického zřízení.44 Dalším zjevným důvodem byly 

rozsáhlé represe levicově orientovaného obyvatelstva, které se pod tímto tlakem obávalo 

vyjádřit svůj názor. Formálně nejvyšším představitelem řeckého státu se poté stal již potřetí 

Jiří II. Po jeho náhlém úmrtí 1. dubna 1947 usedl na trůn jeho mladší bratr Pavel II.   

 Vedení EAM reagovalo tzv. politikou dvojí strategie, původně přijatou vedením KKE 

v únoru 1946. Její podstatou byla souběžná kombinace legálního politického boje 

s ozbrojenými útoky paramilitárních složek. Úvodní akcí bylo již zmíněné přepadení policejní 

stanice v předvečer parlamentních voleb v obci Litochoron, při němž bylo zavražděno osm 

četníků. Útok byl zřetelným signálem, který měl pravici varovat před rozpoutáním další vlny 
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násilností.45 Diverzní akce připravované řeckými komunisty se poté v severních oblastech 

Řecka opakovaly pravidelně. 

 Dvojí strategie se však v mnoha ohledech ukázala jako velmi nešťastná. Ačkoliv se 

v horských oblastech na severu začaly brzy formovat guerillové oddíly, velké množství 

komunistických příznivců působících legálními prostředky stále zůstávalo ve městech. To 

vedlo po vypuknutí otevřeného boje s KKE k dalšímu zatýkání komunistických představitelů, 

které zabránilo jejich možnému připojení se k ostatním partyzánům. Komunisté tak museli 

doplňovat stavy svých bojovníků rekruty z horských vesnic, uprchlíky, dočasně pobývající 

v sousedních zemích, a také Slavomakedonci, tj. obyvateli severní části řecké makedonské 

oblasti slovanského původu.46  

 Již v létě 1946 došlo na straně guerilly ke změně taktiky, kdy namísto civilních cílů a 

četníků začala s přímými útoky na jednotky národní armády.47 Té se sice dostávalo kvalitnější 

výbavy, ale silně postrádala potřebný výcvik, organizaci i psychickou přípravu pro boj 

s partyzány. Povstalcům se tak hned na počátku podařilo dosáhnout několika dílčích 

úspěchů. V září 1946 byl do jejich čela povolán Markos Vafiadis, člen politbyra KKE a vůdce 

makedonského křídla ELAS během okupace. 28. října 1946 byl pod jeho dohledem ustaven 

vzbouřenecký generální štáb, který začal s přetvářením partyzánských skupin na regulérní 

vojenské jednotky a 27. prosince byl pro povstaleckou armádu přijat oficiální název 

Demokratické vojsko Řecka (Dimokratikos Stratos tis Elladas; DSE).48 

 Počet příslušníků komunistické armády poměrně rychle rostl, mimo jiné i díky 

velkému množství uprchlíků před praktikami pravicové vlády v Athénách. Zatímco v září 1946 

mohl „generál Markos“ počítat se sotva čtyřmi tisícovkami vojáků, v době vyhlášení DSE se 

již jejich počet blížil deseti tisícům49 a o rok a půl později dosáhl svého vrcholu počtem 26 
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tisíc.50 V každé četě měly své zastoupení i ženy, což bylo koneckonců typickým rysem 

komunistických bojových oddílů již za bojů ELAS s okupačními jednotkami. 

 Na rozdíl od rozpačitých výsledků politické linie KKE51 slavila tradiční guerillová taktika 

hit & run úspěch. Národní armáda zpočátku fatálně selhala ve snahách zastavit aktivity DSE a 

komunisté do roku 1947 získali kontrolu téměř nad polovinou pevninského Řecka.52 

Především severní oblasti Epiru, Thesálie a Makedonie poskytovaly guerille díky těžko 

přístupné hornaté krajině ideální prostředí pro maximální efektivitu partyzánské činnosti.53 

Přitom se partyzánům vždy v případě potřeby nabízela možnost snadno překročit na šest set 

kilometrů dlouhé hranice svých ideologicky spřízněných sousedů. Kromě ozbrojených střetů 

zahrnovala strategie DSE také celou řadu diverzních prostředků k zabránění úspěšné 

rekonstrukce válkou poničené infrastruktury, kterou by athénská vláda mohla využít ve svůj 

prospěch. Patřilo mezi ně například zaminovávání železničních tratí, sabotáže vodních zdrojů 

či ničení telegrafních sloupů.54 

V situaci, kdy se vítězství levice zdálo být neodvratitelné, navíc zasáhla vládu 

v Athénách další rána. Britové byli nuceni konstatovat, že již nejsou schopni ekonomicky ani 

politicky dále plnit své závazky vůči Řecku. Cesta k ovládnutí zbytku řeckého území se zdála 

být pro komunistickou armádu zcela volná.  
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3. Americká intervence 

 

Již od konce nacistické okupace Londýn předpokládal, že úplné stažení britských 

jednotek z Řecka je jen otázkou času. Athénská vláda ale mohla jen stěží očekávat, že tato 

chvíle přijde v době nejtvrdších bojů s komunistickými povstalci. Na zasedání britského 

kabinetu v červnu 1946 bylo rozhodnuto, že finálním datem pro ukončení programu 

vojenské a hospodářské pomoci bude 31. březen následujícího roku.55 

Britská administrativa si byla dobře vědoma pravděpodobných následků, ale krutá 

zima 1946 až 1947 a z ní pramenící totální vyčerpání státní pokladny ji v tomto konání 

utvrdily. O svém záměru informoval Londýn 21. února 1947 Spojené státy.56 O měsíc později 

zaslal řecký premiér Dimitrios Maximos do Bílého domu oficiální žádost o „finanční a další 

pomoc potřebnou […] k ustavení vojenské a civilní správy, která by v zemi nastolila 

pořádek.“57 

 

3.1. Trumanova doktrína 

 

Pozitivní reakce americké strany na řeckou žádost vycházela především z mylného 

přesvědčení o vysokém vlivu Kremlu na vývoj tohoto konfliktu. Rok po legendárním projevu 

Winstona Churchilla v missourském městě Fultonu o „železné oponě“ mezi svobodným a 

demokratickým západem a k totalitarismu inklinujícím východem již neměla Trumanova 

administrativa o reálné možnosti harmonického soužití se Sovětským svazem žádné iluze. 

Od počátku jednala v přesvědčení, že v pozadí řecké občanské války stojí Moskva, která by 

dominancí nad Řeckem získala kýžený přístup do středomořského prostoru a rozšířila svůj 

vliv v daném teritoriu. Pád Řecka mohl provázet dominový efekt, kde by následovaly Turecko 
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a státy Středního Východu, povětšinou bohaté na ropu. V případě Ankary vyvíjel Stalin již 

v březnu 1945 a opětovně v srpnu 1946 určitý tlak, aby mu bylo umožněno zřídit sovětské 

základny v Bosporu a Dardanelách a aby byla přijata dohoda o společné obraně úžin. Moskva 

navíc žádala Řecko o pronájem námořní základny na Dodekanéských ostrovech.58 Dříve zcela 

okrajová oblast amerického zájmu tak v případě Trumanovy vlády nabrala podobu „jednoho 

z nejzávažnějších problémů národní bezpečnosti, kterým kdy musel [americký] národ čelit.“59  

Na 27. února 1947 byla smluvena schůzka v Bílém domě, na které se sešli prezident 

Truman, ministr zahraničí George Marshall a jeho náměstek Dean Acheson s delegací 

vyslanou kongresem, v jejímž čele stál Arthur Vandenberg, republikánský senátor za stát 

Michigan. Hlavním cílem bylo přesvědčit tradičně izolacionistické republikány, kteří v té době 

měli většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů, o nutnosti neodkladné pomoci Řecku a 

Turecku, která by obě země ochránila před sovětskými expanzionistickými záměry. Acheson 

výmluvným způsobem nastínil svou představu střetu dvou obřích mocností, v němž je 

povinností Ameriky chránit země ohrožované sovětskou agresí. Zachování svobodného světa 

a jeho obranu před totalitarismem označil za neoddělitelnou součást bezpečnosti samotných 

Spojených států. Přístup kombinující wilsonovský idealismus s pragmatickými argumenty 

geostrategického charakteru našel u původně skeptické delegace poměrně kladnou odezvu a 

cesta do Kongresu byla otevřena.60    

Dne 12. března 1947 přednesl prezident Truman na společném zasedání obou komor 

Kongresu projev, který se stal určujícím pro politiku Spojených států v několik desetiletí 

trvající studené válce a po dlouhou dobu zůstal základní ideologickou oporou zastánců 

aktivní zahraniční intervence na obranu demokracie. Truman vyzdvihl morální povinnost 

Ameriky „podporovat všechny svobodné lidi, bránící se útisku ozbrojených menšin či vnějším 

tlakům.“61 V případě Řecka a Turecka toho mělo být dosáhnuto prostřednictvím vyslání 
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civilního i vojenského kontingentu s působností do 30. června 1948 a ekonomické pomoci 

ve výši 400 milionů amerických dolarů.62 Tři čtvrtiny zmíněného obnosu byly zamýšleny 

pro Řecko. Turecko se i přes svou větší strategickou důležitost zdálo být politicky mnohem 

stabilnější.63  

Ačkoliv v textu projevu nenajdeme termíny jako komunismus či Sovětský svaz, nebylo 

pochyb, která ideologie a stát byly v tomto případě míněny. Idealistický tón nahrával 

interpretacím, že Amerika „vyzvala Sověty na mravní souboj“ a „jednou provždy znemožnila 

onu verzi reálpolitiky, které Stalin rozuměl nejlépe. Vyjednávání o vzájemných ústupcích již 

nepřicházelo v úvahu. Od té doby bylo možné konflikt vyřešit změnou sovětských cílů, 

kolapsem sovětského systému, nebo obojím zároveň.“64  

Většina novinářů chválila prezidentovo odhodlání a tzv. Trumanova doktrína měla 

přinejmenším zpočátku více příznivců než odpůrců. Dvacet let před americkou tragédií 

ve Vietnamu tak přední americký deník The New York Times oslavoval prezidentův projev 

slovy, že americká „epocha izolace byla nahrazena americkou epochou odpovědnosti“.65 

Vzhledem k tomu, že vláda v Athénách okamžitě ujistila Bílý dům o „nekonečné 

vděčnosti řeckého národa“66 za příslib podpory ze strany Spojených států, mohl být již 

v květnu 1947 zahájen program americké pomoci. Intervence zde získala trojí podobu: 

vojenskou, ekonomickou a sociální, politickou. 

 

3.2. Vojenská dimenze americké intervence 

 

V srpnu 1947 doplula k řeckým břehům první loď s americkou vojenskou pomocí. 

Obdobné dodávky zbraní, munice a další podpora vojenského charakteru pod záštitou 

americké armádní mise USAGG (United States Army Group in Greece) tvořily v prvních dvou 
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letech intervence přes polovinu celkového rozpočtu na podporu Řecka.67 Do roku 1949 tyto 

výdaje vzrostly na více než 353 milionu amerických dolarů. Hmotná pomoc zahrnovala i 

dodávky 160 tisíc ručních zbraní a přes čtyři tisíce minometů a děl.68 

Od prosince 1947 převzaly Spojené státy kompletní program výcviku řecké armády a 

vypracovaly strategii vedoucí k porážce povstalecké komunistické armády. Za tímto účelem 

byl zřízen JUSMAPG (Joint United States Military Advisory and Planning Group), koordinační 

vojenský orgán pro přípravu a řízení operací řeckých ozbrojených sil.69 V jeho čele stál 

od února roku 1948 generál James Van Fleet, respektovaný důstojník z bojů v Evropě 

za druhé světové války a v padesátých letech velitel spojeneckých sil v Korejské válce.  

Vláda v Athénách disponovala v době, kdy na řeckou půdu vstoupili první důstojníci 

USAGG, armádou o síle 115 tisíc mužů. Většina z nich však byla zcela vyčerpána šesti lety 

nepřetržitých bojů a přinejmenším šestina již dávno přesluhovala.70 Řecká strana proto 

od počátku zdůrazňovala nutnost kvantitativního rozšíření armády. Ačkoliv americké vedení 

zdaleka nesdílelo řecký názor na samospasitelnost tohoto řešení, již o rok později Spojené 

státy vyzbrojovaly a živily na 263 tisíc členů řeckých ozbrojených složek, včetně 34 tisíc 

policistů a četníků.71 

Jednou z variant bylo i přímé nasazení amerických vojáků do bojových operací. Tato 

možnost byla vládou ve Washingtonu průběžně diskutována zvláště poté, co Británie 

oznámila svůj záměr stáhnout poslední zbytky svých vojáků a operace národní armády 

nepřinášely příliš přesvědčivé výsledky. Samotné Spojené státy však měly problém 

s armádou prořídlou po druhé světové válce a aktivní nasazení amerických vojáků v poli by 

dozajista poskytlo munici komunistické propagandě, navíc ani u americké veřejnosti by se 
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pravděpodobně nesetkalo s kladným přijetím. Existovaly také obavy z eskalace konfliktu, což 

by v krajním případě mohlo vést až k válce se Sovětským svazem. Americké dilema bylo 

vyřešeno na konci roku 1947, kdy Londýn nakonec plánované úplné stažení přehodnotil a 

ponechal v zemi pět tisíc britských vojáků.72  

 Spojené státy se poté omezily pouze na nasazení poradců a stratégů, kteří často 

provázeli Řeky při bojových operacích. Ve všech případech však měli přísně zakázáno 

účastnit se přímých bojů.73 V létě 1948 zahrnovala americká vojenská mise 165 důstojníků, 

196 poddůstojníků a dále také 41 důstojníků a poddůstojníků námořních složek ozbrojených 

sil Spojených států.74 

 Vojenský přínos JUSMAPG bylo kromě pozemních operací možné zpozorovat i 

v jiných oblastech. Pod americkým vedením nabyly opět na významu řecké letecké síly RHAF 

(Royal Hellenic Air Force). Před začátkem americké intervence bylo totiž nasazování bojových 

letadel řeckým generálním štábem podceňováno a jen zřídka docházelo k samostatným 

leteckým operacím. S příchodem amerických poradců se však letectvo brzy stalo hlavní 

ofenzivní silou řecké armády75 a to zvláště poté, co DSE opustila předchozí guerillovou 

taktiku a přešla na strategii konveční války.76 Velké formace klasického armádního střihu 

vytvořily pro letecké síly mnohem snazší cíl než partyzáni skrývající se v zalesněném horském 

terénu. V roce 1949 začaly RHAF používat i americká bojová letadla Spitfire a Harvard 

s výrazně delším doletem i kvalitnější výzbrojí, která zahrnovala mj. zápalné bomby a 

napalm.77  
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 Problém alokace a zneškodňování min, kterých DSE ve vysoké míře využívala, byl 

z velké části vyřešen zavedením amerických detektorů.78 Vylepšení se dočkal i signalizační 

systém řecké armády využitím nových radiotelefonů, námořní výstroje a další potřebné 

výbavy.79 

 I přes výše zmíněný pokrok v oblasti výzbroje, výstroje a tréninku byly operace řecké 

národní armády ještě po několik měsíců výhradně defenzivního charakteru. Její snahy 

o převzetí iniciativy na jaře 1948 neměly valný úspěch a americká vláda rychle pochopila, jak 

velký závazek na sebe v případě Řecka vzala. Teprve na přelomu let 1948 a 1949 se situace 

začala obracet ve prospěch Athén a jejich spojenců.80  

 

3.3. Ekonomická a sociální dimenze americké intervence 

 

 Dne 16. června 1947 byl šéfem Americké mise pro pomoc Řecku (American Mission 

for Aid to Greece; AMAG) jmenován nebraský guvernér Dwight Palmer Griswold. Pod jeho 

vedením poskytly Spojené státy vládě v Athénách v letech 1948 až 1952 pomoc 

nevojenského charakteru v hodnotě 976 milionů amerických dolarů. Z toho byla přibližně 

polovina použita na ekonomickou rekonstrukci země.81 Celková pomoc zahrnující i vojenské 

výdaje dosáhla během prvních čtyř let americké intervence výše 1,5 miliardy dolarů.82 

Do roku 1967, kdy moc v Athénách uchvátila vojenská junta, se tato částka vyšplhala na 

téměř čtyři miliardy.83  

 Řecko bylo rovněž zahrnuto do amerického programu pro obnovu Evropy po druhé 

světové válce (European Recovery Program; ECA), známého jako Marshallův plán. V jeho 
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rámci získaly Athény v letech 1948 až 1951 pomoc v hodnotě 366 milionů amerických dolarů, 

což bylo v přepočtu na počet obyvatel nejvíce ze zemí v regionu.84 

 Klíčovým krokem byla obnova základní infrastruktury. Bylo nutné rekonstruovat či 

znovu vybudovat většinu silnic, železnic a mostů zničených během okupace či útoky guerilly. 

V masivním měřítku byla prováděna také elektrifikace a budována nová telekomunikační síť 

a kanalizace. Opravy se dočkaly i přístavy v Athénách a Soluni. Do země bylo dovezeno 

na 220 tisíc tun ropných produktů, vyhrazených nejen pro armádu, ale i civilní využití.85 

 Problémem Řecka vždy byla nesoběstačnost v produkci potravin, což tragickým 

způsobem dokázal i hladomor během nacistické okupace, který co do rozsahu neměl 

ve válečné Evropě obdoby. Zatímco v době převažujícího britského vlivu velkou část potravin 

zajišťovala organizace UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), nyní 

tento závazek převzala americká vláda, která do konce května 1948 do Řecka importovala 

téměř 450 tisíc tun potravin. Velký důraz byl kladen i na obnovu a zvýšení produktivity 

samotného řeckého zemědělství skrze dodávky moderní zemědělské techniky a aplikaci 

potřebného know-how.86 

 Americké agentury dále spolupracovaly s WHO (World Health Organization) 

na modernizaci systému zdravotnické péče. Ve velkém množství byly dodávány rentgeny, 

vakcíny, zásoby penicilinu, desinfekce, chlór na čištění kontaminované vody či pesticidy proti 

vším a komárům roznášející v poválečném Řecku hojně rozšířenou malárii. Byla také 

zavedena řada rekvalifikačních programů pro řecké lékaře a zdravotní sestry. V důsledku 

americké pomoci poklesla úmrtnost v Řecku do konce občanské války o 43% ve srovnání 

s rokem 1939.87 

 Se zlepšováním životních podmínek postupně rostla i občanská podpora vlády 

v Athénách a sympatie veřejnosti ke komunistické straně dále klesaly. Ačkoliv americká 

intervence nedokázala vyřešit všechny problémy v hospodářské a sociální oblasti (např. i 
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přes veškeré snahy zůstávala sociální propast mezi chudou a bohatou vrstvou stále 

hluboká88), do roku 1950 se podařilo dosáhnout předválečné úrovně HDP89 a životní úroveň 

řeckého obyvatelstva kontinuálně stoupala. 

 

3.4. Politická dimenze americké intervence 

 

Formálně byl souhlas řecké vlády s americkou intervencí zakotven ve smlouvě mezi 

Spojenými státy a Řeckem podepsané 20. června 1947 v Athénách. Řecko se tímto krokem 

de facto vzdávalo části své suverenity. Athénská vláda byla nadále povinna konzultovat 

s americkou stranou veškeré otázky týkající se změn v řeckém kabinetu, vedení armády, 

vztahů s třetími zeměmi, odborů, amnestií, voleb či působení v Organizaci spojených 

národů.90  

 V praxi se americký vliv na řeckou politiku projevil již v září 1947, kdy musel lidovecký 

premiér Konstantinos Tsaldaris odstoupit ve prospěch vůdce liberálů Themistoklise 

Sofoulise. Obě strany vytvořily koaliční vládu, v níž Tsaldaris získal funkci místopředsedy 

vlády a ministra zahraničí.91 Spojeným státům se prosazením společné vlády velké koalice 

podařilo zastavit snahy liberálních středových politiků o nalezení kompromisního řešení 

v boji s guerillou, což byla pro pravici i Washington zcela nepřijatelná varianta. Hlavní 

politickou doktrínou Řecka se nyní stala totální porážka komunistické armády.92  

 Spojeným státům se také podařilo odpolitizovat řeckou armádu a předat její velení 

z rukou politických představitelů pověřeným generálům. Současně se však národní armádě 

dostalo dříve nevídaných pravomocí. Na konci roku 1948 bylo vyhlášeno stanné právo v celé 

oblasti pevninského Řecka, čímž armáda nabyla možnosti bezprecedentní kontroly civilistů, 
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cenzury a zatýkání v masovém měřítku.93 V lednu 1949 byl na americké doporučení 

jmenován vrchním velitelem řecké armády generál Alexandros Papagos, hrdina italsko-řecké 

války, který získal prakticky neomezenou moc v oblasti válečných operací.94 
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4. Postoj východního bloku a role OSN 

 

Bylo již naznačeno, že po celou dobu svého působení v Řecku jednala americká vláda 

v přesvědčení, že zde KKE fungovala pouze jako prodloužená ruka Moskvy, která se tímto 

způsobem snažila o ovládnutí země a potažmo celého středomořského prostoru. Situace 

však byla výrazně komplikovanější a role Sovětského svazu v tomto konfliktu byla 

přeceňována. I přes veškeré sliby vojenské pomoci měla podpora Kremlu téměř výhradně 

diplomatický charakter a sovětská zahraniční politika ve svém důsledku naopak spíše přispěla 

k porážce DSE. 

Mnohem významnější roli hrály v případě řecké občanské války sousední země, tedy 

Albánie, Bulharsko a především Jugoslávie. Všechny tři socialistické státy podporovaly 

guerillu dodávkami vojenského i civilního materiálu a umožnily vojákům DSE využívat své 

území. V případě Bělehradu, který byl pro KKE nejbližším a nejspolehlivějším spojencem, však 

byla později veškerá pomoc ukončena v důsledku roztržky se Sovětským svazem.  

 Na mezinárodní scéně se do konfliktu kromě aktérů z obou znepřátelených bloků 

zapojila i Organizace spojených národů. Tato instituce založená v červnu 1945 jako nástupce 

předválečné Společnosti národů měla v případě řecké občanské války možnost ukázat, 

do jaké míry jsou její nástroje pro řešení mezinárodních sporů efektivní. 

 

4.1. Postoj Sovětského svazu 

 

V kontrastu s představami Trumanovy administrativy nebylo Řecko v poválečném 

období pro Stalina prioritou, což koneckonců naznačovalo již jeho chování během 

Dekemvriany. Ve shodě s „procentovou dohodou“ se sovětská zahraniční politika mnohem 

více soustředila na upevňování svých pozic ve střední Evropě a v jiných částech Balkánu.95 

 Postoj Moskvy k řeckým komunistům byl od samého počátku nejednoznačný a často i 

velmi rozporuplný. Již od počátku třetího kola občanské války vyvíjela KKE na Sovětský svaz 

trvalý tlak s cílem získat materiální, technickou, finanční a vojenskou podporu. Přestože 
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na diplomatickém poli Sověti řecké komunisty bránili jako „vlastence bojující za nezávislost, 

svobodu a demokracii proti domácím ,monarchofašistům‘ a jejich ,angloamerickým 

imperialistickým protektorům‘“96, schválil Stalin teprve v dubnu 1947 jejich ozbrojený boj 

jako možnou cestu k uchopení moci.97  

V květnu 1947 navštívil Nikos Zachariadis Moskvu, kde požadoval finanční podporu 

Kremlu na nákup těžkých děl, která by DSE po reorganizaci na pravidelnou armádu umožnila 

zasadit finální úder národní armádě a kompletně se zmocnit pevninského Řecka. Současně 

předložil rozsáhlý seznam dalších zbrojních požadavků, který Stalin i přes skepsi některých 

členů sovětského politbyra odsouhlasil.98  

Ačkoliv Sovětský svaz v druhé polovině roku 1947 DSE určitou vojenskou pomoc 

poskytl, množství zbraní dodaných touto cestou bylo omezené a může dnes vzbuzovat pocit, 

že jeho jediným smyslem byla snaha o alespoň částečné omezení vlivu výrazně aktivnějšího 

Bělehradu.99 Celkově pak byla faktická sovětská podpora během let 1946 až 1949 

nesoustavná a co do objemu velmi limitovaná. 

I přes to, že Stalin z taktických důvodů udržoval řecké komunisty v iluzích, že nárůst 

sovětské podpory je jen otázkou času, většina jeho kroků svědčila o opaku. Nepříznivým 

signálem pro KKE mohla být již skutečnost, že nebyla pozvána na ustavující schůzi 

Informačního byra komunistických a dělnických stran v září 1947. Andrej Alexandrovič 

Ždanov, přední komunistický ideolog a sovětský zástupce v této organizaci, dokonce zamítl 

návrh jugoslávské delegace začlenit problém občanské války v Řecku na program schůze.100 

Když došlo na konci roku 1947 k vytvoření povstalecké vlády „svobodného Řecka“101, Kreml ji 

kategoricky odmítl uznat a postaral se o to, aby stejný postoj zaujaly i ostatní státy 

východního bloku.102 
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V únoru 1948 byl již přinejmenším bělehradským politikům Stalinův postoj 

ke konfliktu v Řecku zcela jasný. Milovan Djilas ve své knize Hovory se Stalinem vzpomíná 

na konverzaci sovětského vůdce s Edvardem Kardeljem, jedním ze členů politbyra 

Komunistické strany Jugoslávie: „,Vy věříte ve vítězství řeckého povstání?‘ obrátil se 

ke Kardeljovi. Kardelj odpověděl: ,Ano, ale pouze za předpokladu, že nedojde k zahraniční 

intervenci a neudělají žádné hrubé politické či vojenské chyby.‘  Stalin pokračoval: ,Ne. 

Nemají nejmenší naději na úspěch. Opravdu si myslíte, že Británie a Spojené státy – 

nejsilnější země na světě, že tyto dvě země budou tolerovat jakékoli narušení své 

komunikační tepny ve Středomoří? Takový nesmysl! A my nemáme loďstvo. Ne, povstání 

v Řecku musí být potlačeno, a čím dříve, tím lépe.‘“103  

Po propuknutí jugoslávsko-sovětské roztržky využil Stalin konfliktu v Řecku 

k uskutečnění svého plánu na izolaci Bělehradu. Odpovědnost za pomoc řeckým komunistům 

přesunul na ostatní sovětské satelity. 8. září 1948 se ze Stalinovy iniciativy uskutečnila 

schůzka zástupců Československa, Polska, Rumunska a Maďarska s představiteli KKE 

ve Varšavě a zmíněné země na sebe převzaly závazek materiální pomoci řeckým 

komunistům. V polském hlavním městě měla být dále ustavena mezinárodní komise, která 

by koordinovala dodávky zbraní a materiálu po technické a logistické stránce.104    

Za obdobným účelem se konaly i další dvě porady, 20. až 21. ledna 1949 v Praze a 15. 

až 16. února 1949 v Budapešti. Ačkoliv se zástupci všech zúčastněných zemí shodli na formě 

pomoci DSE, obsah dodávek zaostával daleko za skutečnými potřebami komunistické 

armády. Problémem nebyl pouze nízký objem dodávek, ale i jejich kvalita a omezený 

sortiment, kde v první řadě chyběla potřebná těžká vojenská technika. Vzhledem k tomu, že 

přeprava materiálu přes území Jugoslávie již nepřicházela v úvahu, bylo vždy nutné zboží 

nejprve dopravit vzduchem či po moři do Albánie a odtamtud přes hory do severozápadního 

Řecka. To ve svém důsledku často vedlo k opožďování požadovaných zásilek. Další komplikací 

byla i nutnost dodávat veškerou podporu řeckým komunistům v maximálním utajení a tedy 

používat pouze neoznačený materiál či starší vybavení trofejního původu. Největší brzdou 
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však byl postoj samotného Sovětského svazu, který dodávky do Řecka po celou dobu bedlivě 

kontroloval a reguloval.105  

 Hlavním důvodem, proč Sovětský svaz nevyhověl požadavkům KKE ve větším rozsahu, 

byla obava z eskalace konfliktu, který by mohl nakonec vést v otevřenou konfrontaci se 

Spojenými státy.106 V každém případě se Moskva snažila vyvarovat jakýchkoliv kroků, které 

by mohly vést k přímému nasazení amerických vojáků na řecké půdě a potažmo k ohrožení 

vlastních pozic na Balkáně.107 Řečtí komunisté přesto nadále naivně věřili, že Stalin svým 

slibům ohledně dodávek tanků a další těžké vojenské techniky dostojí. Teprve v druhé 

polovině roku 1949 si vůdci DSE uvědomili, že jsou jejich naděje plané.108 

 

4.2. Role Jugoslávie 

  

Zdaleka největším poskytovatelem zahraničí pomoci řeckým komunistům byla Titova 

Jugoslávie. Spolupráce mezi Komunistickou stranou Jugoslávie a KKE započala již v období 

okupace a pokračovala během Dekemvriany i v následujícím období. Během třetího kola 

občanské války na sebe Jugoslávie vzala úlohu hlavního koordinačního centra pro pomoc DSE 

a přes její území byly přepravovány veškeré dodávky ze zemí východního bloku.109 

Samotný Bělehrad dodal řeckým komunistům počínaje druhou polovinou roku 1947 

na 35 tisíc pušek, 5,5 tisíc lehkých a těžkých kulometů, 7 tisíc protitankových zbraní, 10 tisíc 

min a také velké množství jídla, oblečení a další potřebné výstroje.110 Distribuce pomoci však 

byla v daných podmínkách velice komplikovaná. Prakticky jediným možným způsobem 

dopravy v těžko přístupném terénu hornatého severního Řecka bylo užívání mul a spojky se 

navíc na svých trasách musely vyhýbat hlídkám národní armády. Doprava zbraní po moři byla 

                                                           
105

 Ibid., str. 74-79. 

106
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 199. 

107
 HRADEČNÝ, P.: „Zdrženlivý internacionalismus. Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc 

Demokratické armádě Řecka.“ In: Soudobé dějiny, ročník X. (2003), číslo I.-II. (2003), str. 70. 

108
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 213. 

109
 HRADEČNÝ, P.: „Zdrženlivý internacionalismus. Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc 

Demokratické armádě Řecka.“ In: Soudobé dějiny, ročník X. (2003), číslo I.-II. (2003), str. 68-69. 

110
 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 199. 



33 

 

spíše vzácností, protože námořní složky řecké národní armády měly většinu pobřežních vod 

pod svou kontrolou.111   

Klíčovou součástí podpory komunistického povstání v Řecku bylo poskytnutí vlastního 

území jakožto týlového zázemí pro DSE. Možnost kdykoliv se stáhnout do Jugoslávie, Albánie 

a zpočátku i Bulharska byla pro guerillu velkou strategickou výhodou. Pro národní armádu 

bylo prakticky nemožné kontrolovat několik set kilometrů dlouhé, těžko dostupné hranice 

na severu země, nacházející se navíc zcela pod kontrolou partyzánů. Vojáci komunistické 

armády tedy využívali území svých sousedů nejen k taktickému ústupu, ale i k  odpočinku, 

doplnění zásob, výcviku nebo léčbě zranění v místních nemocnicích.112  

Titova pomoc řeckým soudruhům nebyla pochopitelně zcela nezištná. Podpora KKE 

byla součástí plánu na vyřešení makedonské otázky ve prospěch Bělehradu. 

Po komunistickém vítězství mělo být území řecké Makedonie začleněno do jugoslávské 

federace.113 Tohoto cíle nemohlo být dosaženo bez totální porážky vlády v Athénách, a proto 

byli představitelé KKE neustále vybízeni k eskalaci konfliktu a ubezpečováni o trvalé podpoře 

Bělehradu.114 

Závislost DSE na dodávkách ze zahraničí se v průběhu konfliktu neustále 

prohlubovala. Avšak ani v případě Bělehradu nebyly dodávky zbraní a materiálu plněny tak, 

jak si to představovali vůdci řecké komunistické armády. Stále častější zpožďování dodávek a 

omezování jejich výše byly způsobeny jak omezenými ekonomickými možnostmi 

jugoslávského státu, tak strachem z reakce Spojených států či možných sankcí ze strany 

OSN.115 V souvislosti se sovětsko-jugoslávskou roztržkou byly dodávky dále omezovány a 

v červenci 1949 byly zcela zastaveny.116 
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4.3. Diplomatický konflikt a role OSN 

  

Občanská válka v Řecku měla i přes svůj lokální charakter nesporný mezinárodní 

dopad a patřila mezi první výzvy, kterým musela Organizace spojených národů jakožto nový 

strážce globálního pořádku čelit. První impulz k internacionalizaci řecké otázky na půdě OSN 

přišel ze Sovětského svazu. 21. ledna 1946 obvinila Moskva Velkou Británii, že přítomnost 

britských vojáků na řeckém území je „nebezpečím pro mezinárodní mír a bezpečnost.“117 

Když Rada bezpečnosti OSN odmítla podniknout jakékoliv kroky, vystoupil v srpnu téhož roku 

zástupce Ukrajinské SSR se stížností na nebezpečnou politiku vlády v Athénách ohrožující 

stabilitu na Balkáně. Avšak americký návrh na prošetření ukrajinského obvinění byl vetován 

sovětským delegátem.118  

Rada bezpečnosti se poprvé začala řeckým problémem zabývat až v prosinci 1947 

po žádosti athénské vlády o pomoc v otázce podpory povstalecké komunistické armády 

severními sousedy Řecka. Na základě článků 34 a 35 Charty OSN byla 19. prosince 1947 

ustavena Komise pro prošetření řeckých pohraničních incidentů (Commission 

of Investigation concerning Greek Frontier Incidents).119 Jejími členy se stalo všech jedenáct 

stálých i nestálých členů Rady bezpečnosti, která té době zahrnovala Austrálii, Belgii, Brazílii, 

Čínu, Kolumbii, Francii, Polsko, Sýrii, Velkou Británii, Sovětský svaz a Spojené státy. 

K asistenci na vyšetřování byli rovněž přizváni zástupci všech čtyř zainteresovaných 

balkánských států, tj. Jugoslávie, Albánie, Bulharska a Řecka.120 

Komise tento úkol plnila od ledna do června 1947. Zpráva shrnující její vyšetřování 

na Balkáně byla přijata 27. června 1947 osmi z jedenácti členů. Proti jejímu schválení 

hlasovali pouze představitelé Sovětského svazu a Polska, kteří vypracovali vlastní dokument 
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označující vládu v Athénách za hlavního viníka konfliktu a popírající obvinění vznesená 

na adresu severních řeckých sousedů. Francouzský delegát se zdržel hlasování.121  

Závěry plynoucí z dokumentu potvrzovaly oprávněnost stížností athénské vlády. 

Na jejich základě bylo Radě bezpečnosti OSN doporučeno přijmout veškerá opatření, která 

by zabránila Jugoslávii, Albánii a Bulharsku vměšovat se do vnitřních řeckých záležitostí. 

Avšak vzhledem k tomu, že Sovětský svaz jakožto stálý člen disponoval právem veta, nebylo 

možné ani přes veškeré snahy Západu obdobné rozhodnutí v Radě bezpečnosti prosadit.122 

Vzhledem k zablokované situaci v Radě bezpečnosti se Spojené státy rozhodly 

předložit 23. září 1947 otázku „ohrožení politické nezávislosti a územní integrity Řecka“123  

širšímu plénu Valného shromáždění. Poměrem čtyřiceti hlasů k šesti124 byla 21. října 1947 

přijata rezoluce ustavující Zvláštní výbor Spojených národů pro Balkán (United Nations 

Special Committee on the Balkans; UNSCOB). Stejně jako v případě Komise pro prošetření 

řeckých pohraničních incidentů se měl i tento orgán skládat z jedenácti členů Rady 

bezpečnosti. Sovětský svaz a Polsko se však práce výboru odmítly zúčastnit a jeho činnost 

vytrvale bojkotovaly. Podobně se zachovaly i balkánské státy pod sovětskou dominancí, 

které pracovníkům výboru neumožnily přístup na své území.125 

 Vyšetřování UNSCOB na území Řecka začalo v listopadu 1947. Na konci června 1948 

potvrdil výbor ve své první zprávě Valnému shromáždění domněnku, že je komunistická 

guerilla zásobována zbraněmi a dalším potřebným materiálem z Jugoslávie, Albánie a 

Bulharska a může neomezeně využívat území těchto tří států.126  

 Valné shromáždění OSN působilo v Řecku prostřednictvím UNSCOB až do konce 

občanské války a kromě podpory komunistické armády vládami v Bělehradu, Tiraně a Sofii se 
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ve velké míře zabývalo i problémem uprchlíků a případem evakuace tisíců dětí z řeckého 

území do komunistických států. Mohutně přispělo k internacionalizaci tohoto konfliktu a 

do jisté míry fungovalo i jako „kolbiště pro diplomatické šarvátky“ mezi Washingtonem 

a Moskvou. V tomto případě však zůstal sovětský blok po diplomatické stránce zcela izolován 

a návrhy ruského delegáta Andreje Andrejeviče Gromyka na předání kontroly nad americkým 

programem pomoci Řecku orgánům OSN či pozdější snahy o uzavření příměří mezi Athénami 

a DSE neměly šanci na úspěch.127 
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5. Porážka DSE 

 

 Na konci roku 1947 byli vůdci DSE i přes americkou angažovanost v konfliktu a 

problémy s dodávkami zbraní ještě zcela přesvědčeni o svém brzkém vítězství nad národní 

armádou. Od září 1947 vyměnila KKE dvojí strategii za koncept totální konfrontace 

s athénskou vládou a 24. prosince 1947 ohlásila vytvoření Prozatímní demokratické vlády 

Řecka (Prosorini dimokratiki kivernisi tis Ellados; PDKE) s působností v „osvobozených“ 

oblastech na severu země.128 Jejím premiérem a ministrem války se stal hlavní velitel DSE 

Markos Vafiadis, zástupcem premiéra a ministrem vnitra byl jmenován druhý muž strany 

Ioannis Ioannidis a ministrem zahraničí Petros Russos.129 

 Síla komunistické armády dosáhla svého vrcholu na jaře 1948. I přes těžké ztráty 

v bojích s národní armádou dokázala DSE zvýšit počet svých vojáků na přibližně 26 tisíc.130 

Guerilla podnikala útoky na většině pevninského Řecka i na několika okolních ostrovech jako 

Kréta, Lesbos, Samos či Ikaria. Vojáci byli indoktrinováni marxisticko-leninskou ideologií a 

ve srovnání s národní armádou se vůdcům DSE dařilo udržovat relativně vysokou morálku 

a bojové nasazení.131 I přes to však ke konci roku začaly vnitřní i vnější faktory pomalu 

obracet vývoj konfliktu ve prospěch vlády v Athénách. 

 Ke konci roku 1948 již bylo možné zřetelně vidět pozitivní efekt americké vojenské 

mise na řeckou národní armádu. Nejen více než padesátiprocentní navýšení početního stavu, 

ale především kvalitní výcvik, důsledná reorganizace vedení a nabírání zkušeností v bojích 

s guerillou značně posílily vojsko bojující za athénský režim. Do země permanentně proudily 

dodávky moderních zbraní a další špičkové techniky ze Spojených států. Vojáci DSE mohli jen 

pozorovat, jak „na každý náklad zahraniční pomoci, který přivezou na mule, připadá jedna 

nákladní loď s pomocí určenou pro jejich nepřátele.“132     
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 Na přelomu let 1948 a 1949 přešla národní armáda do mohutné ofenzivy. 

Pod vedením generála Thrasylouva Tsakalotose se jí podařilo během dvou měsíců rozdrtit 

pozice DSE na Peloponésu.133 Jmenování národního hrdiny generála Alexandrose Papagose 

vrchním velitelem vojsk bylo pro řeckou armádu dalším významným povzbuzením a do jara 

již byla guerilla vytlačena z většiny svých pozic v jižním a centrálním pevninském Řecku i 

ve východní Makedonii.134 

 Athénská vláda podpořila ofenzivu proti komunistické armádě i v politické rovině 

obnovením zákazu činnosti KKE a přijetím výjimečného zákona, který umožňoval trestat 

protistátní živly smrtí či doživotním vězením. Během let 1948 až 1949 bylo tímto způsobem 

popraveno na tři tisíce osob a desetitisíce dalších byly deportovány do vězeňských komplexů 

na řeckých ostrovech, kde byli vězni vystaveni nelidským podmínkám.135  

 Aby bylo zabráněno neustálému doplňování početního stavu DSE, vystěhovala 

athénská vláda do roku 1949 přes 700 tisíc obyvatel horských vesnic, z nichž partyzáni 

odebírali potraviny a získávali nové rekruty.136 Jen během prvního čtvrtletí roku 1949 ztratila 

komunistická armáda v bojových operacích více než dvanáct tisíc svých vojáků, které bylo 

nyní stále obtížnější nahradit.137 

Proporčně tak v DSE kontinuálně narůstal počet žen, mladých lidí do 25 let a 

především Slavomakedonců, kteří tvořili v létě 1949 již 30% až 40% etnické struktury 

komunistického vojska.138 To se i přes nesporný vojenský přínos ukázalo být pro povstalce 

trvalou politickou zátěží. Řecké obyvatelstvo vždy bylo (a dodnes je) velice citlivé na otázku 

Makedonie, kterou z historického hlediska považuje za výlučně řecké území a neuznává 

existenci slovanských Makedonců. Ačkoliv dnes většina této oblasti spadá pod Řecko, strach 

z možných teritoriálních nároků severních sousedů byl a je nedílnou součástí řeckého 

nacionalismu. I pro mnohé levicově orientované Řeky tak bylo velmi nepříjemné pozorovat 
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postupný nárůst spolupráce komunistů se Slavomakedonci. Bylo evidentní, že bratrská 

výpomoc v tomto případě zřejmě nebude zcela nezištná a komunisté tak ztráceli další 

sympatizanty. Vláda v Athénách tohoto handicapu svých nepřátel pochopitelně využívala 

v maximální možné míře a otázka občanské války byla veřejnosti většinou předkládána jako 

volba mezi národním zájmem nebo slovanským komunismem a secesionismem.139   

Obavy o zachování integrity země v případě komunistického vítězství byly zcela 

na místě. Stále potřebnější vojenská podpora slavomakedonské ozbrojené organizace 

Národní osvobozenecká fronta (Narodno Osloboditelen Front; NOF) donutila Zachariadise 

přehodnotit jeho dosavadní postoj k makedonské otázce. Na pátém plénu KKE konaném 30. 

až 31. ledna 1949 bylo přijato usnesení o budoucím vytvoření samostatné Makedonie 

v rámci plánované Balkánské komunistické federace.140 Velkou roli zde jistě hrál i tlak 

Moskvy, která se tímto způsobem snažila dále nabourat Titovu pozici na Balkáně. Zachariadis 

však stěží mohl počítat s pochopením řecké společnosti. Postup KKE tvrdě odsoudily všechny 

subjekty na řecké politické scéně včetně nekomunistické levice a zbytky sympatií, kterých se 

guerille dostávalo mezi běžnými Řeky, byly tímto de facto ztraceny.141 

Postupný rozklad DSE byl způsoben i množícími se spory mezi dvěma předními 

osobnostmi komunistické strany, Nikosem Zachariadisem a Markosem Vafiadisem. V srpnu 

1948 převzal Zachariadis od „generála Markose“ řízení válečných operací a prosadil změnu 

dosavadní guerillové taktiky na konvenční způsob boje. DSE tím ztratila předchozí 

strategickou výhodu a vzhledem k absenci tanků a těžkého dělostřelectva neměla šanci se při 

regulérním střetu početnější a lépe vyzbrojené národní armádě vyrovnat.142  

Na zasedání politbyra komunistické strany 15. listopadu 1948 se vzájemné spory mezi 

oběma muži vyhrotily. Vafiadis byl označen za „trockistu“ a bylo mu uloženo domácí vězení. 

V lednu 1949 byl na pátém plénu KKE zbaven veškerých svých funkcí a vyloučen ze strany. 
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Řízením vlády byl pověřen dosavadní místopředseda Ioannis Ioannidis a Vafiadis byl 

„ze zdravotních důvodů“ internován nejprve v Albánii a posléze v Moskvě.143    

V červnu 1948, kdy naplno propukla roztržka mezi Sovětským svazem a Jugoslávií, byli 

řečtí komunisté postaveni před další tíživé dilema. Ačkoliv byl Bělehrad po celou dobu 

občanské války největší oporou DSE, Zachariadis si netroufal postavit se Stalinovi a připojil se 

ke stanovisku Informbyra. I když se KKE zdržela jakýchkoliv výpadů proti Titovi, Jugoslávie 

začala své dodávky řeckým komunistům stále více omezovat a vzájemné vztahy se rapidně 

zhoršovaly. Vzhledem k tomu, že ostatní sovětské satelity uvalily na Jugoslávii podle instrukcí 

Kremlu ekonomické sankce, byl Bělehrad nucen hledat podporu v opačném táboře. Ve světle 

nové spolupráce se Spojenými státy uzavřela Jugoslávie v červenci 1949 své hranice 

s Řeckem a definitivně odřízla DSE nejen od potřebných zásob, ale i od hojně využívaného 

týlového zázemí.144 

V srpnu 1949 již DSE držela pouze příhraniční horské oblasti Vitsi a Grammos. Masivní 

útok více než pětkrát silnější národní armády užívající těžkého dělostřelectva a leteckých sil 

s napalmovými bombami rozdrtil povstalecké pozice. V noci 29. na 30. srpna se zbytky 

komunistických vojáků stáhly na území Albánie. V říjnu 1949 oznámila PDKE zastavení 

bojových operací.145   

Občanská válka byla pro řecké obyvatelstvo skutečnou národní tragédií. Bilance obětí 

na životech zahrnuje na 29 tisíc bojovníků DSE, 11 tisíc vojáků národní armády a přibližně 

4 tisíce civilistů popravených guerillou.146 Zhruba 50 tisíc lidí bylo těžce či lehce zraněno a 

téměř milion obyvatel přišel o střechu nad hlavou.147 Přibližně 28 tisíc dětí bylo evakuováno 

guerillou do sousedních komunistických států.148 Podle vládních zdrojů bylo uvězněno 50 
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tisíc odpůrců režimu149, přičemž na 50 tisíc řeckých občanů zemi pod hrozbou perzekuce 

opustilo.150 KKE dále působila v exilu, avšak Nikos Zachariadis byl po Stalinově smrti sesazen 

z funkce generálního tajemníka a posléze ze strany vyloučen. Určité rehabilitace se řeckým 

komunistům dostalo až s vládou levicové strany PASOK v 80. letech.151      

V důsledku vítězství nad partyzány se Řecko definitivně stalo součástí západního 

společenství. Americká ekonomická podpora trvající oproti původním plánům až do roku 

1964 významně přispěla k obnově země zdevastované dekádou nepřetržitých bojů. Řecko 

upevnilo své mezinárodní postavení také vstupem do Severoatlantické aliance v únoru 1952. 

Washington si nadále zachoval velký vliv na řeckou politiku a v říjnu 1953 byla podepsána 

smlouva o zřízení amerických vojenských základen na řeckém území. Vojenská podpora 

Athén ze strany Spojených států nadále narůstala a v roce 1959 byla dojednána i možnost 

umístit v Řecku v případě potřeby i jaderné zbraně.152 Na přelomu padesátých a šedesátých 

let došlo ke sblížení řeckého království se státy západní Evropy a v červenci 1961 byla 

podepsána asociační smlouva s Evropským hospodářským společenstvím. Ani po dubnu 

1967, kdy moc v zemi uchopila plukovnická junta a na více než sedm let zde zavedla režim 

tvrdé vojenské diktatury, se Řecko v zahraniční politice neodchýlilo od své jasné prozápadní 

orientace. 

                                                           
149

 CLOSE, D. H.: The Origins of the Greek Civil War. London, New York: Longman, 1995, str. 220. 

150
 CLOSE, D. H.: Greece Since 1945. London: Longman, 2002, str. 39. 

151
 HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, str. 540. 

152
 Ibid., str. 487. 



42 

 

6. Závěr 

 

 Občanská válka v Řecku byla bezesporu tragédií, která co do krutosti nalezne srovnání 

snad jen s obdobím tvrdé nacistické okupace. S jejím odkazem se řecká společnost nebyla 

dodnes schopna vyrovnat a pro současníky zůstává jedním z nejtemnějších období novodobé 

řecké historie. Přestože však proti sobě ve válce stáli příslušníci jednoho národa, význam 

konfliktu daleko přesahuje hranice řeckého státu.  

 Pro Spojené státy představovalo rozdrcení řeckých partyzánů zastavení komunistické 

expanze směrem do Středomoří a první dílčí vítězství ve vleklé studené válce. Washington 

po dlouhou dobu nejevil o situaci v Řecku zájem; teprve změna mezinárodněpolitické situace 

a rostoucí napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Sovětským svazem přivedly Bílý dům 

k revizi svého postoje. Domněnky, že Moskva stojí v pozadí konfliktu a hodlá ho využít 

pro své expanzionistické záměry, byly hlavním důvodem americké intervence. 

Pro Trumanovu administrativu byla obrana Řecka neoddělitelně propojena s bezpečností 

samotných Spojených států a konflikt se stal určitým symbolem polarizace moci na světové 

scéně po konci druhé světové války.  

 Washington podpořil athénskou vládu v několika rovinách. Po vojenské stránce byly 

kvalitní výcvik, moderní zbraně a dostatek financí klíčovými faktory k razantnímu posílení 

národní armády, která měla zpočátku jen malé šance ubránit se guerillové taktice DSE. 

Masivní ekonomická pomoc a následná obnova zničené země zase donutily mnohé obyvatele 

Řecka přehodnotit svůj postoj ke komunistické straně a spolu s růstem životní úrovně 

úměrně rostla i podpora politiky athénské vlády. Spojené státy vyvíjely prořecké aktivity i 

na poli mezinárodní diplomacie, zvláště v rámci Organizace spojených národů, kde prosadily 

vznik zvláštního výboru zabývajícího se problémem podpory guerilly severními řeckými 

sousedy.  

 Mnohem problematičtější se ukázala být politická dimenze americké intervence, když 

byly Athény de facto donuceny akceptovat významné omezení státní suverenity. Washington 

získal moc ovlivňovat naprosto všechny důležité aspekty domácí i zahraniční politiky a ještě 

dlouho po konci občanské války toho využíval. Tato politika byla řeckými vládními kabinety 
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dlouhodobě ospravedlňována hrozbou ze Severu a obávanou možností nastolení 

komunistické diktatury. 

 Míra angažovanosti Washingtonu a vynaložené finanční prostředky nakonec zcela 

převýšily prvotní plán obsažený v textu Trumanova projevu, avšak hlavního cíle, kterým bylo 

potlačení komunistického povstání, bylo touto cestou dosaženo. Bylo by ale příliš 

zjednodušené označovat porážku partyzánů za jednoznačné vítězství demokracie 

nad totalitou. Pravicový režim v Athénách se v období občanské války vyznačoval četnými 

prvky autoritarismu, čehož byly důkazem i tvrdé represe politických odpůrců a účelové 

omezování základních lidských práv a svobod. Nutno dodat, že Američané vyvinuli jen 

minimální úsilí ke změně tohoto typu politiky. V průběhu konfliktu byla řecká politická 

reprezentace naopak důrazně upozorňována, že jedinou přípustnou variantou ukončení 

konfliktu je úplné rozdrcení komunistického vojska a politické řešení tak nepřichází v úvahu. 

 V protikladu k aktivní americké podpoře stojí chování Sovětského svazu, jehož role 

v konfliktu nebyla Washingtonem zcela správně reflektována. Moskva rezignovala na snahu 

o získání vlivu v Řecku ještě před vypuknutím konfliktu mezi ELAS a athénskou vládou. Obavy 

z ohrožení dosavadních zisků v jihovýchodní Evropě vedly Stalina k rozehrání velice opatrné 

politické partie, ve které sice přesvědčoval řecké komunisty o své podpoře, ale přitom jim 

reálně poskytoval spíše symbolickou vojenskou a materiální pomoc. Ačkoliv sovětský 

zástupce v Radě bezpečnosti OSN vetoval všechny rezoluce, které by mohly plány řeckých 

komunistů ohrozit, Kreml ve skutečnosti nikdy nepočítal s tím, že by povstání mohlo uspět.  

 Mnohem významnější pomoci se guerille dostalo z Bělehradu. Lze se domnívat, že 

možnost využívat jugoslávské území tvořila velmi důležitou součást strategie DSE, a je 

prokazatelné, že ani dodávky zbraní a materiálu nebyly zanedbatelné, přestože se americké 

podpoře rovnat nemohly. Mnozí autoři se proto domnívají, že sovětsko-jugoslávská roztržka, 

v jejímž důsledku byla pomoc Bělehradu postupně omezována a nakonec zcela zastavena, 

definitivně stvrdila porážku komunistické armády. 
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Summary 

Bachelor thesis deals with the issue of the international intervention in the civil war 

between the right-wing government of Greece and communist troops from 1946 to 1949. 

While insurgent Democratic Army of Greece received a limited support from the Eastern 

Bloc countries, the Athens government gained a new key ally in the United States after the 

British withdrawal in 1947. 

The communist-driven EAM/ELAS was the main resistance group during the Nazi 

occupation of Greece. After the liberation of the country, the communists possessed a 

substantial public support. However, Great Britain refused to let Greece fall under the 

communist rule and along with royalists fought ELAS units in the battle of Athens in 

December 1944. Defeated communists became the object of terror organized by right-wing 

extremists. After the royalist victory in the general elections in 1946, the conflict between 

new government in Athens and communist troops resulted in a full-scale civil war. 

The communist guerilla supported by the neighbouring people´s democracies, 

particularly Yugoslavia, managed to take control of a large part of inland Greece. London was 

no longer able to assist the Athens government and decided to withdraw its soldiers by 

March 1947. United States, worried about the supposed involvement of Moscow in the 

conflict, decided to take Britain´s place. With the proclamation of the Truman Doctrine, 

Washington launched a massive military and economic aid to Greece.  

Stalin´s attitude to Greek communists was far more complex than Truman´s 

administrative presumed and, despite repeated promises and certain diplomatic activity 

within the United Nations, the actual military support from Moscow was very limited. The 

Tito-Stalin split led to the end of Yugoslavian involvement and the national army, fairly 

improved by U.S. training and military supplies, managed to defeat guerilla in 1949. After the 

war, Greece has kept the Western orientation and entered the NATO in 1952. 


