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Abstrakt
Práce  se  zabývá  postavením  komunistického  hnutí  v řecké  společnosti 

v meziválečném  období  a zejména  v průběhu  Metaxasovy  diktatury  (1936-1941), 

během  níž  se  KKE  musela  přizpůsobit  řadě  zásadních  změn.  V důsledku  tvrdých 

persekucí ze strany režimu, jimž byli řečtí komunisté nuceni čelit, si postupně získali 

nové  zkušenosti  z činnosti  v ilegalitě,  jež  posléze  mohli  využít  v bojích  za  druhé 

světové války a následné řecké občanské války.  Metaxasova ideologie stála v ostrém 

protikladu k ideologii KKE, přesto však došlo po italské agresi vůči Řecku v říjnu 1940 

k jejich  součinnosti.  Jak  Metaxas,  tak  KKE  tímto  svým  postojem  získali  dosud 

nebývalou podporu veřejnosti. Rok 1941 se tak pro obě strany paradoxně stal historicky 

prvním okamžikem jejich jednoznačného politického úspěchu.

Abstract
This essay describes the situation of the communist movement in Greek society 

in the interwar period and mainly during the Metaxas dictatorship (1936-1941) when it 

had to adopt to many important changes. The Greek communists who were ruthlessly 

persecuted by the regime had gained greater public support as well as further experience 

in illegal activity. When they later got engaged in the fights of the World War II and the 

Greek civil war they suceeded to make use of it. Despite the ideology of Metaxas being 

in plain contradiction to the ideology of the Communist  party of Greece,  they both 

cooperated  after  the  Italian  agression  against  Greece  in  October 1940.  This  attitude 

helped Metaxas, as well as KKE, to gain public support that had been so far unusual. It 

is a paradox that the year 1941 became for both of them historically the first moment of 

explicit political success. 
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Úvod

Řecký stát přestál v první polovině dvacátého století mnoho historických zvratů. 

Celé  jedno  desetiletí  obětoval  bojům  v evropských  válkách,  aby  nakonec  nedosáhl 

ničeho  než  rozvratu  ekonomiky,  politické  nestability  a celospolečenské  krize. 

V souvislosti  s obrovským propadem světové ekonomiky na konci dvacátých let  a se 

vzrůstající  potřebou  pružné  politické  reakce  na  aktuální  problémy  země  začala 

považovat  celá  řada  řeckých  státníků  za  nejsnazší  cestu  k vnitřní  konsolidaci  státu 

zavedení pravicového autoritativního režimu. Nejspíš proto Athény v krátkém časovém 

úseku zakusily velké množství vojenských převratů s cílem nastolit vládu pevné ruky.

Do specifické pozice se za těchto okolností dostávalo řecké komunistické hnutí. 

Komunistická  strana  Řecka  (Kommunistiko  komma  tis  Ellados;  KKE)  byla  svým 

významem zprvu zcela  marginálním politickým uskupením,  přesto  od svého vzniku 

čelila  diskriminačním  tlakům  řeckých  vlád.  Teprve  v období  po  obnovení  řecké 

monarchie v roce 1935 se stala důležitým politickým hráčem, neboť jí v rozhodování 

parlamentu připadla role pomyslného „jazýčku na vahách“.  K vyhrocení  vzájemného 

antagonismu mezi státem a komunistickým hnutím došlo po nastolení diktatury generála 

Ioannise  Metaxase  (1936-1941),  jehož  záměrem  bylo  komunistické  hnutí  zcela 

eliminovat.

Cílem této  bakalářské  práce  je  jednak analyzovat  příčiny  a okolnosti  nárůstu 

popularity  řeckého komunistického hnutí  během Metaxasova režimu,  jednak provést 

komparaci  ideologie  KKE a ideologie,  kterou ztělesňoval  extrémně pravicový politik 

Ioannis Metaxas. Z politického hlediska do té doby nepříliš úspěšná KKE získala během 

Metaxasovy diktatury četné sympatizanty, a to navzdory faktu, že tento režim proti ní 

vedl tvrdou diskriminační  kampaň.  Rovněž generál  Metaxas se po celé  meziválečné 

období  nacházel  na okraji  politického dění  a ani  v roli  vůdce řeckého státu  nezískal 

oblibu  širší  veřejnosti,  což  se  ovšem  změnilo  s propuknutím  druhé  světové  války. 

Navzdory  svým  protikladným  ideologickým  postojům  se  ovšem  posléze  Metaxas 

a KKE  rozhodli  spojit  v reakci  na  italskou  agresi  let  1940-1941  k obraně  řeckého 

národa.

Z politologického  hlediska  bývá  Metaxasův  režim  v Řecku  označován  za 

diktaturu, tj. neústavní vládu, která ústavu buď obchází nebo si vytváří ústavu novou, 
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která jí poskytne neomezené pravomoce.1 Jedná se rovněž o režim autoritativní, jehož 

podstatu patrně nejlépe charakterizuje francouzský sociolog a historik Raymond Aron, 

když jej blíže specifikuje jako autoritativně konzervativní režim. Tento druh neústavní 

vlády,  jehož typickým představitelem je  Salazarovo Portugalsko,  vystupuje více  než 

proti faktu ústavnosti proti pluralitě stran a snaží se nahradit parlamentní reprezentaci 

reprezentací  jinou,  sobě  ideologicky  nakloněnou.  Ačkoli  usiluje  o eliminaci  své 

politické  konkurence,  autoritativně  konzervativní  vládce  není  zcela  neomezený.  Je 

podřízen zákonům státu a především autoritě náboženství a morálky.2

Rovněž  KKE  usilovala  o zavedení  autoritativního  systému  vlády  a jejím 

konečným cílem patrně bylo i nastolení komunistické totality.  Po formální stránce se 

mělo  jednat o diktaturu  strany,  nikoli  jediného vůdce tak,  jako tomu bývá v případě 

fašistických autoritativních režimů. Ve skutečnosti měla veškerá moc spočinout v rukou 

politbyra KKE, tedy malého orgánu stojícího na samém vrcholu stranické hierarchie.3 

Stejně jako Metaxasův režim připouštěla  také komunistická  ideologie  jen minimální 

názorový pluralismus. KKE ve svém programu vyznávala stalinský proud ortodoxního 

komunismu,  který vycházel  z principů tzv. marxismu-leninismu.  Ten se stal  oficiální 

ideologií strany, která usilovala zejména o získání monopolu na politické rozhodování, 

ovládnutí  státních,  vzdělávacích  a kulturních  institucí  a podřízení  ekonomiky 

centrálnímu plánování.4

Navzdory  mnoha  historickým,  institucionálním,  teoretickým  i praktickým 

odlišnostem fašismu a komunismu je patrná jejich značná ideologická blízkost.5 Spojuje 

je  odpor  k demokracii  a politickému  liberalismu,  stejně  tak  jako  nelibost  k sobě 

navzájem.  Konkurují  si  při  získávání  přívrženců,  protože  programy  obou  slibují 

obyvatelstvu  lepší  sociální  zabezpečení  a životní  jistoty.  Fašistická  a komunistická 

vláda nabízejí politiku rázných řešení, kterou jsou schopny zrealizovat zejména kvůli 

omezené participaci většinového obyvatelstva na vládnutí.

Práce by měla dokázat, že právě přelom let 1940 a 1941, kdy vrcholila řecko-

italská válka, je okamžikem politického úspěchu jak pro Metaxase, který se konečně stal 

opravdovým vůdcem národa,  tak  pro  KKE,  která  poprvé  za  svou  existenci  získala 

1 Stanislav Balík, Michal Kubát, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha: Dokořán, 
2004), 17.

2 Ibid., 49.
3 Ibid., 62-63.
4 Andrew Heywood, Politologie (Praha: Eurolex Bohemia, 2004), 55.
5 Michal Reiman, O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí (Praha: Karolinum, 2000), 

47-51.
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masovou  podporu  obyvatel.  Autorka  se  pokusí  zjistit,  zda  se  komunistická 

a Metaxasova ideologie sobě navzájem nějakým způsobem podobaly, a dále se soustředí 

na problém, jak Metaxasova diktatura ovlivnila podobu KKE a předznamenala tak její 

budoucí směřování.

Tematicky se tedy text zaměřuje zejména na vývoj KKE na území řeckého státu 

v meziválečném  období  a během  Metaxasovy  diktatury. Důraz  je  přitom  kladen  na 

přelomové roky 1935, kdy byla obnovena monarchie a vznikla levicová Antifašistická 

fronta,  a 1936,  kdy  došlo  k nastolení  Metaxasovy  diktatury.  Práci  uzavírají  události 

z konce  roku  1940,  kdy  se  Ioannis  Metaxas  a KKE  spojili  k boji  proti  italským 

agresorům.  Práce  je  založena  na  kritické  analýze  převážně  cizojazyčné  sekundární 

literatury a zčásti na komparaci obou politických uskupení, tj. Metaxase a jeho Strany 

svobodomyslných  (Komma  ton  eleftherofronon)  a KKE,  s důrazem  na  koncept 

autoritářského režimu a komunistického hnutí.

První  kapitola  práce,  která  se  zaměřuje  zejména  na  vývoj  a společenské 

postavení řeckého komunistického hnutí v období od první světové války do vyhlášení 

Metaxasovy  diktatury,  se  především  pokusí  odpovědět  na  otázku,  na  jaké  vrstvy 

obyvatelstva  se  KKE orientovala,  jak  vypadala  její  členská  základna,  jaký  byl  její 

politický program a zda s ním v dané době uspěla.  Zvláštní  podkapitola  je věnována 

vnitřním změnám, kterými strana prošla v letech 1935 až 1936.

Druhá  kapitola  popisuje  okolnosti  a způsob  nastolení  Metaxasovy  diktatury 

a přibližuje osobnost Ioannise Metaxase, jehož životní zkušenosti významně ovlivnily 

podobu režimu, který reprezentoval. Poté následuje analýza tohoto režimu, která má za 

cíl  zhodnotit  jeho  charakteristické  znaky  a posoudit  jeho  příbuznost  s fašistickými 

režimy tehdejší  Evropy,  s nimiž  je  Metaxasova diktatura  často srovnávána.  Poslední 

část  druhé kapitoly se soustřeďuje na roli  řecké armády a bezpečnostních složek při 

stabilizaci  režimu  a udržení  moci  v Metaxasových  rukou.  Poslední  kapitola  se  pak 

zaměřuje  na  postavení  komunistického  hnutí  během  Metaxasovy  diktatury  a na 

konkrétní represivní opatření přijatá režimem s úmyslem zlikvidovat KKE, podpořená 

činností tajné policie.

Co  do  zdrojů  práce  vychází  z anglických,  českých  a německých  odborných 

publikací.  Ve  využití  literatury  v řečtině  autorce  zatím  brání  jazykové  bariéry.  Pro 

zohlednění politologického přístupu k této problematice si zvolila dvě české publikace. 

K teoretickému vymezení koncepce autoritativních režimů bylo využito knihy  Teorie  
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a praxe totalitních a autoritativních režimů dvojice autorů S. Balíka a M. Kubáta.6 Za 

účelem  provedení  analýzy  komunistické  ideologie  autorka  čerpala  z práce 

O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí od M. Reimana.7

V rámci českého prostředí může být pro tuto práci jako stěžejní označena kniha 

Dějiny  Řecka od  kolektivu  autorů  v čele  s P. Hradečným,  který  sice  byl  zejména 

odborníkem na řecké komunistické hnutí během občanské války, právě proto však velmi 

dobře vystihl vývoj KKE v meziválečném období, jemuž ve zmíněné publikaci věnoval 

podstatně  větší  prostor  než  jiným událostem.8 Pro  české  čtenáře  má  rovněž  značný 

význam publikace  Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945 od M. Tejchmana, která se 

ale navzdory svému velkému přínosu k problematice průběhu druhé světové války na 

Balkáně vyjadřuje k tématu Metaxasovy diktatury v Řecku jen velmi okrajově.9

Nastolením,  průběhem  a povahou  Metaxasovy  diktatury  se  zabývají  studie 

Ioannis Metaxas and the „Fourth of August“ dictatorship in Greece od významného 

řeckého historika V. S. Papacosmy10 a také kniha European dictatorships 1918-1945 od 

S. J. Leeho11. Na díle posledně zmíněného autora, které bylo napsáno na konci studené 

války, je patrná tendence roli Řecka jednostranně vyzdvihovat a přeceňovat. Na druhé 

straně řecký historik K. Loulos předkládá ve své krátké studii  Genese und Charakter  

der  Metaxas-Diktatur  in  Griechenland  1936-1941 přehlednou  analýzu  vzniku 

a fungování Metaxasova režimu.12 Dějinám židovského obyvatelstva na řeckém území 

a tedy i židovské otázce za Metaxasova režimu se věnuje známá americká historička 

K. E. Flemingová ve své knize Greece: A Jewish History.13 Řeckou minulostí se zabývá 

též uznávaný britský historik Richard Clogg, jehož kniha A concise history of Greece je 

v práci rovněž zohledněna, dějiny ovšem pojímá více souhrně.14

Většina dostupné literatury k historii KKE se týká bezprostředně řecké občanské 

války,  nicméně  obvykle  nabízí  úvodní  shrnutí  o ideologickém  a politickém  vývoji 

strany v meziválečném období. V tomto směru byla užitečná publikace  The origins of  

6 Balík, Kubát, Teorie a praxe, 17.
7 Reiman, O komunistickém, 47-51.
8 Pavel Hradečný et al., Dějiny Řecka (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2009).
9 Miroslav Tejchman, Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945 (Praha: Karolinum, 2008).
10 Victor  S.  Papacosma,  „Ioannis  Metaxas  and  the  „Fourth  of  August“  Dictatorship  in  Greece“,  in 

Balkan  Strongmen:  Dictators  and  Authoritarian  Rulers  in  South  East  Europe,  ed.  Bernd  Jürgen 
Fischer (West Lafayette: Purdue University Press, 2007).

11 Stephen J. Lee, European Dictatorships 1918-1945 (London: Routledge, 2001).
12 Kostas  Loulos,  „Genese  und  Charakter  der  Metaxas-Diktatur  in  Griechenland  1936-1941“,  in 

Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1919-1944, ed. Erwin Oberländer et al. (Mainz: Samizdat des 
Instituts für Osteuropäische Geschichte, 1995).

13 Katherine E. Fleming, Greece: A Jewish History (Princeton: Princeton University Press, 2008).
14 Richard Clogg, A Concise History of Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
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the Greek civil  war D. H. Close, který je známým americkým odborníkem na dějiny 

řeckého  komunistického  hnutí.15 Stručný  přehled  o vývoji  KKE ve  dvacátém století 

přináší práce historiků řeckého původu J. S. Koliopoula a T. M. Veremise Greece: The 

Modern Sequel. From 1821 to the Present.16 Z německy psaných prací by pak měla být 

zmíněna především podrobná a faktograficky velmi přesná kniha  Die kommunistische 

Partei Griechenlands 1941-1949 M. Escheho, významného německého politologa.17 

V neposlední řadě se autorka musela vyrovnat s přepisem řeckých jmen a pojmů. 

V tomto  bodě  nakonec  plně  nerespektovala  transkripci  používanou  v již  zmiňované 

kolektivní  monografii  Dějiny  Řecka,  kterou  si  původně  vzala  za  vzor.18 V zájmu 

jednotného pravopisu osobních jmen v textu a v rámci citací zde stanovená norma není 

dodržována  v případech,  kdy  jsou  jména  v důsledku  překladu  do  češtiny  dodatečně 

upravována (práce tedy používá např. Sofianopoulos, namísto Sofianopulos).

15 David H. Close, The Origins of the Greek Civil War (London: Longman, 1995).
16 John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis,  Greece: The Modern Sequel. From 1821 to the Present 

(New York: New York University Press, 2002).
17 Matthias Esche, Die kommunistische Partei Griechenlands 1941-1949 (Wien: R. Oldenbourg Verlag, 

1982).
18 Hradečný et al., Dějiny Řecka.
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1. Komunistická strana Řecka od svého vzniku do vyhlášení 

diktatury generála Metaxase

V Řecku se komunistické hnutí  na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

vyvíjelo o poznání pomaleji než ve vyspělejších západoevropských zemích. K ustavení 

vlastní dělnické strany zde došlo teprve po skončení první světové války.  Důležitým 

politickým  a mocenským impulsem pro  radikalizaci  nejen  řeckého  dělnického  hnutí 

bylo  vypuknutí  bolševické  revoluce  v Rusku,  jejíž  psychologický  dopad  na  řeckou 

politiku a společnost byl umocněn skutečností, že svržený car Mikuláš II. byl přímým 

příbuzným řeckého krále Konstantina.19

Na formování  komunistického hnutí  měla vliv  především politická nestabilita 

země,  která  vycházela  z období  první  světové  války  a přetrvávala  i v meziválečném 

období.  Spor  ohledně  účasti  Řecka  v první  světové  válce  na  straně  některého  ze 

znepřátelených  bloků  vedl  k rozdělení  země  na  dva  politické  tábory.  Elefterios 

Venizelos, liberální politik a válečný ministerský předseda, prosazoval orientaci země 

na Dohodu, čímž se nevyhnutelně dostal do sporu s králem Konstantinem.20 Ten totiž 

vytrvale  usiloval  o blízké  vztahy  s Německem.21 Rozepře  Konstantina  a Venizela, 

obecně vzato konflikt mezi monarchisty a republikány, též označovaný jako „Národní 

rozkol“ (ethnikos dichasmos), vedl k rozsáhlým politicky motivovaným nepokojům.

Proněmeckou orientaci krále Konstantina zastával i náčelník generálního štábu 

Ioannis  Metaxas,  který  se  stal  hlavním  Venizelovým  protivníkem.  Venizelisté  sice 

s vojenskou pomocí  Dohody nakonec  dokázali  Řecko ovládnout  a po jejím boku se 

zapojili do války, účast v ní ale zemi způsobila těžké materiální ztráty a do značné míry 

vyčerpala  její  lidské  zdroje.22 Všeobecná  nespokojenost  obyvatel  s dopady  války 

a s možností  dalšího vojenského tažení,  plánovaného tentokrát  do Malé Asie s cílem 

realizovat tzv. Velkou myšlenku (Megali idea), vedla roku 1920 k porážce Venizela ve 

volbách.23 Nová vláda se ale navzdory svým původním proklamacím rovněž rozhodla 

19 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 382.
20 Alena  Vitáková,  „Metaxasova  diktatura  v Řecku  (1936-1941),“  Historický  obzor 21,  č. 3 

(květen/červen 2010), 110.
21 Konstantin  byl  spřízněn  s německým  císařem  Vilémem II.,  jehož  sestra,  princezna  Sofie,  byla 

Konstantinovou manželkou. Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 166.
22 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 110.
23 Ideologická koncepce Velké myšlenky se stala po vzniku novodobého řeckého státu nedílnou součástí 

národního politického programu Řeků. Jejím ústředním motivem byla snaha o osvobození všech Řeků 
a jejich  sjednocení  ve  společném  státě,  který  by  navázal  na  slávu  a velikost  antického  Řecka 
a byzantské říše. Hradečný et al., Dějiny Řecka, 7, 309.
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pro maloasijskou ofenzivu.24 Drtivá porážka Řecka, po níž země musela přijmout více 

než milion řeckých uprchlíků z Turecka,  dokonala národní katastrofu.  Hněv Řeků se 

obrátil proti monarchii a neuklidnila ho ani abdikace Konstantina a korunovace Jiřího II. 

Nakonec  došlo  ke  změně  řeckého  státního  zřízení  a na  jaře 1924  byla  vyhlášena 

republika.25

1.1  Vznik,  program  a  bolševizace  KKE  a  její  postavení  v  řecké 

společnosti

Stoupenci řecké radikální levice začali brzy těžit z tíživé sociální situace, která 

vyplývala do značné míry z téměř desetileté účasti země v evropských válkách. Svou 

roli dále sehrála pomalá industrializace Řecka počátkem dvacátého století, způsobená 

jeho převážně  agrárním charakterem,  která  utvrzovala  obyvatelstvo  v pocitu  sociální 

nespravedlnosti  a prohlubovala  rozdíly  mezi  jednotlivými  vrstvami  společnosti.26 Na 

pozadí vlny stávek a pouličních střetů dělníků s ozbrojenými složkami státu vystoupil 

ministerský předseda Venizelos  s výzvou k rodícímu se socialistickému hnutí.  Svým 

obsahem povzbuzovala jednotlivá levicová uskupení ke sjednocení v jedinou politickou 

stranu. Venizelos doufal, že tak dojde k uklidnění napětí ve společnosti a otupení hlasu 

levicových  radikálů.  V listopadu 1918  se  v Athénách  sešel  první  Panhellénský 

socialistický  kongres,  z něhož  posléze  vzešla  nová  odborová  organizace,  Všeobecná 

konfederace pracujících Řecka (Jeniki synomospondia ergaton Ellados; GSEE).27

O pár dní později byla v Pireu založena ryze marxistická Socialistická dělnická 

strana Řecka (Sosialistiko ergatiko komma tis Elladas; SEKE), jejíž program vycházel 

z Erfurtského  programu  německé  sociální  demokracie  z roku 1891.28 Jako  hlavní  cíl 

jinak dosti nesourodého programu si stanovila svržení měšťanské společnosti a zřízení 

socialistického státu. Dále požadovala vyvlastnění soukromého a církevního majetku, 

ale také například svobodu tisku nebo rovnost pohlaví.29 První účast ve volbách v roce 

24 Ibid., 112.
25 Lee, European Dictatorships, 288-290.
26 Close, The Origins, 16-17.
27 Lito Apostolakou, „'Greek' Workers or Communist 'Others': The Contending Identities of Organized 

Labour in Greece” in Journal of Contemporary History 32, č. 3 (1997), http://www.jstor.org (staženo 
10. 4. 2011), 412.

28 Koliopoulos, Veremis, Greece, 110.
29 Esche, Die kommunistische Partei, 29.
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1920 znamenala pro SEKE jasný úspěch, strana s pouhými dvěma tisíci členy ale zatím 

nedokázala získat více než sto tisíc hlasů.30

V důsledku poválečného šoku a deziluze z dosavadního vývoje světové politiky 

docházelo  na  počátku  dvacátých  let  v celé  Evropě  k posunu  socialistického  hnutí 

směrem ke komunistickým idejím, k jeho všeobecné radikalizaci a posléze bolševizaci. 

Konkrétně řecký případ transformace socialistů v komunisty úzce souvisel s chaosem 

a rozčarováním způsobenými  maloasijskou porážkou.31 Postupem času ovládli  SEKE 

i odborovou  konfederaci  GSEE  komunisté,  kteří  v době  vzniku  obou  organizací 

představovali malou skupinu, sestávající z hrstky levicových intelektuálů, dělníků pro 

Řecko  významného  tabákového  průmyslu  a bezzemků.32 Roku 1919  se  strana  pod 

vlivem svých komunistických členů rozhodla pro účast v Komunistické internacionále 

(dále  Kominterna),  o pět  let  později  přijala  v plném  rozsahu  Leninův 

jednadvacetibodový  program  a přejmenovala  se  na  Komunistickou  stranu  Řecka 

(KKE).33 Deklarovala  tím  de  facto odchod  do  ilegality  v případě  zákazu  strany 

i revoluční svržení stávající vlády ve jménu řeckého proletariátu.34 K hlavním strůjcům 

transformace  socialistické  strany  v komunistickou  a obecně  její  bolševizace  patřil 

Yannis Kordatos, její první tajemník v letech 1920 až 1924. Své názory šířili komunisté 

od roku 1920 prostřednictvím oficiálního stranického listu Radikál (Rizospastis).35

KKE  zaujímala  na  řecké  politické  scéně  až  do  třicátých  let  zcela  okrajové 

postavení.  Její  členská základna  zůstávala  nepočetná,  protože jinde stěžejní dělnická 

třída byla v převážně agrárním a průmyslově zaostalém Řecku zcela marginální. Selhala 

hlavně  snaha  získat  podporu  početného  řeckého  rolnictva.  Zájmy rolníků  totiž  byly 

uspokojeny již pozemkovými reformami z roku 1917 a nový tlak na přerozdělení půdy, 

který  nastal  s příchodem  maloasijských  uprchlíků,  byl  v průběhu  dvacátých  let  do 

značné míry zmírněn. Marxistická ideologie neměla rolníkům moc co nabídnout, a to 

i přesto,  že  se  nadále  potýkali  s dlouhodobě  neřešeným  problémem  splácení 

zemědělských dluhů.36

Řečtí  voliči  ke  KKE nenalézali  důvěru  také  proto,  že  byla  naprosto  oddaná 

direktivám Kominterny. Její rozhodnutí podporovat vytvoření samostatných sovětských 

30 Ibid., 30.
31 Apostolakou, „'Greek' Workers“, 413-414.
32 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 400-401.
33 Koliopoulos, Veremis, Greece, 110.
34 Close, The Origins, 18.
35 Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976 (Oxford: Oxford University 

Press, 2009), 291-292.
36 Leften Stavros Stavrianos, The Balkans since 1453 (London: Hurst&Company, 2000), 670, 677.
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socialistických  republik  Makedonie  a Thrákie  bylo  v řeckém  kontextu  značně 

problematické  a pro  většinové  obyvatelstvo  nepřijatelné.  Pod  vlivem  Kominterny 

vystoupila KKE v roce 1924 s prohlášením, že původní obyvatelstvo těchto oblastí je 

řeckou vládou utlačováno a zaslouží si proto nezávislost. Většina Řeků přirozeně nebyla 

ochotna  přistoupit  na  politiku,  která  by  poškozovala  zájmy  jejich  vlastního  státu.37 

V tomto případě pohotově zafungovala domácí antikomunistická propaganda se svým 

tvrzením, že komunisté nebojují za sociální spravedlnost, navíc jsou ochotni zříci se na 

příkaz  Moskvy  části  území  vlastního  státu,  a nejsou  proto  ničím  jiným  než  zrádci 

národa.38

Podstatnou  část  svých  kádrů  získala  KKE  z řad  uprchlíků  z Malé  Asie 

a Anatolie, kteří se v Řecku oprávněně cítili diskriminováni a frustrováni. Stát je dlouho 

vnímal jako obyvatelstvo druhé kategorie a cizince a to navzdory faktu, že se jednalo 

o etnické  Řeky.  Ke  komunistickému  hnutí  z podobných  důvodů  tíhli  i řečtí  občané 

muslimského  a slavomakedonského  původu. V roce  1935  už  představovali  téměř 

polovinu  ústředního  výboru  a drtivou  většinu  Politbyra  KKE  Řekové  z Malé  Asie, 

odkud pocházel i její tehdejší generální tajemník Nikos Zachariadis. Uprchlíci v rámci 

KKE vytvořili  zvláštní  skupinu,  kvůli  níž  sice  strana  do  značné  míry  ztrácela  svou 

soudržnost,  zato  jí  ale  dodala  potřebný radikální  zápal.  To ji  výrazně odlišovalo  od 

praxe prvních poválečných let, během nichž KKE patřila k hlavním oponentům tažení 

do  Malé  Asie.  Po  řecké  porážce  paradoxně  upřednostňovala  rodilé  řecké  dělníky 

a rolníky před nově příchozími imigranty a stejně tak odsuzovala vládní plán masové 

kolonizace  území  Thrákie  a Makedonie  maloasijskými  uprchlíky  jako  snahu  násilně 

měnit  etnické  složení  dotyčných  regionů.39 KKE tehdy v podstatě  jednala  v přímém 

rozporu se zájmy svých budoucích hlavních kádrů.

Narozdíl  od  jiných  balkánských  komunistických  stran  mohla  KKE od svého 

založení  až  do  vyhlášení  Metaxasovy  diktatury  působit  legálně.  Výjimkou  bylo  jen 

krátké  období  let  1925 až 1926,  kdy byl  u moci  generál  Theodoros  Pangalos,  jehož 

režimem byla činnost KKE postavena mimo zákon.40 Komunisté se ale v meziválečném 

období stali terčem pronásledování a persekucí ze strany státu, který je považoval za 

hrozbu pro stávající společenský pořádek. Je jen málo pravděpodobné, že by nepočetné 

řecké  komunistické  hnutí  bylo  schopné  zorganizovat  státní  převrat.  Nicméně  samo 

37 Close, The Origins, 19.
38 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 401.
39 Koliopoulos, Veremis, Greece, 111, 134.
40 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 401.
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o sobě pomohlo  oživit  do té doby nepříliš  rozšířenou politickou diskusi  o sociálních 

podmínkách pracujících, čímž potenciálně v těchto nižších vrstvách obyvatelstva zaselo 

odpor vůči tehdejší vládě.41

V letech 1918 až 1929 došlo k přijetí řady vládních opatření, která měla státu 

zajistit naprostou kontrolu nad činností veškerých dělnických organizací v zemi. Obavy 

z komunistické  hrozby vedly v roce 1924 ke  schválení  zákona na ochranu republiky 

(tzv. Katochyrotikon)  a to  dokonce v době,  kdy funkci  premiéra  vykonával  socialista 

Alexandros Papanastasiu.  Katochyrotikon, který vládě umožnil tvrdě zasáhnout  proti 

levicovým radikálům, se stal předlohou pro známější zákon o ochraně společenského 

pořádku  z července 1929  (tzv. Idionymon).42 Na  základě  této  normy  mohla  nová 

venizelistická  vláda  pronásledovat  své  odpůrce  kvůli  jejich  politickému  přesvědčení 

a snadno je usvědčit z pokusů o násilnou změnu společenského a politického uspořádání 

země  a o narušení  její  územní  integrity.  Nepohodlné  osoby  byly  deportovány  do 

internačních  táborů na řeckých ostrovech,  někdy dokonce bez soudu jen na základě 

policejního rozhodnutí.43 

Argumentem pro  zavedení  zákona  o ochraně  společenského  pořádku se  stala 

rovněž  skutečnost,  že  k vytváření  podobné  protikomunistické  legislativy  dospěly 

i reprezentace  jiných zemí  Evropy,  například Maďarska,  Rumunska nebo Bulharska. 

Protesty  několika  málo  řeckých  politiků,  mj. Alexandra  Papanastasia  nebo  Georgia 

Papandrea,  kteří  upozorňovali  na  význam  svobody  slova,  nenacházely  přílišnou 

odezvu.44 Rostoucí útlak komunistického hnutí přitom vedl jen k jeho další radikalizaci 

a silnějšímu příklonu k Moskvě. 

S výjimkou období Pangalovy diktatury se KKE nicméně mohla účastnit voleb 

do parlamentu.  V listopadu 1926 výjimečně kandidovala pod názvem Jednotná fronta 

dělníků,  rolníků  a uprchlíků  (Enieo  metopo  ergaton,  agroton,  prosfygon;  EMEAP) 

a získala  celkem  4,37 procent  hlasů.45 Není  náhodou,  že  osm  z deseti  získaných 

mandátů  bylo  přiděleno zástupcům z oblastí  Makedonie a Thrákie,  protože  na  jejich 

území se usadil největší podíl maloasijských uprchlíků a tudíž se zde zformovala silná 

voličská  základna.  Zásadní  vliv  na  vývoj  hlasování  měla  také  účast  místního 

slavofonního  obyvatelstva.46 Volební  výsledky  KKE  zůstávaly  i v dalších  letech 

41 Apostolakou, „'Greek' Workers“, 413-414.
42 Ibid., 411,419.
43 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 407.
44 Apostolakou, „'Greek' Workers“, 420-421.
45 Esche, Die kommunistische Partei, 31.
46 Mackridge, Language, 288.
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meziválečného období nízké. Výjimku tvořilo jen období ekonomické krize, během níž 

komunistická strana získala řadu nových příznivců.47

Ve  druhé  polovině  dvacátých  let  začali  komunisté  ztrácet  vliv  v jednotné 

odborové organizaci  GSEE, jejíž socialistický a reformistický blok se v březnu 1926 

přihlásil  k idejím  Amsterodamské  internacionály,  čímž  se  přiklonil  k prosazování 

ekonomických,  spíše  než  politických  požadavků.48 Vnitřní  rozepře  vyvrcholily  roku 

1928  vyloučením  komunistických  členů  z GSEE  a o rok  později  založením  vlastní 

komunistické  odborové  centrály,  Jednotné  všeobecné  konfederace  pracujících  Řecka 

(Eniea  jeniki  synomospondia  ergaton  Ellados;  EGSEE).49 V Řecku  v meziválečném 

období pracovalo okolo sto padesáti tisíc dělníků. Jejich větší část zůstala i po založení 

„rudých“  odborů  zaregistrována  u odborové  centrály  GSEE,  v níž  se  počet  členů 

odhaduje na šedesát až sedmdesát tisíc. Ke komunistickým odborům se hlásilo zhruba 

třicet až třicetpět tisíc pracujících.50

Roku 1928 získala KKE ve volbách pouhých 1,41 procent hlasů a zaznamenala 

tak  hluboký  propad.  Vítězný  Venizelos  zemi  načas  zajistil  relativně  stabilní  vládu 

a nedal tak komunistům šanci svůj neúspěch zvrátit. Na konci roku 1928 navíc KKE po 

vzoru  Kominterny  přijala  tzv. doktrínu  o sociálfašismu.  Bývalého  socialistického 

premiéra Papanastasia označila za „lokaje imperialismu“. Tímto svým nekompromisním 

postojem k nekomunistické levici se ještě více izolovala.51 Řeckým voličům dále vadilo, 

že stranické vedení KKE nebylo voleno domácími komunisty, nýbrž přímo dosazováno 

Kominternou. Touto cestou se do čela strany dostal v roce 1931 i Nikos Zachariadis, 

absolvent moskevského kominternovského učiliště.52

Na  konci  dvacátých  let  došlo  ve  vedení  KKE  ke  konfliktu,  způsobenému 

frustrací  z nízkých  volebních  výsledků,  neustálých  intervencí  Moskvy  a represí  ze 

strany státu. Vnitrostranická krize trvala již od roku 1927, kdy se od KKE odtrhla malá 

skupina  trockistů.53 V listopadu  1931  nakonec  zakročil  výkonný  výbor  Kominterny, 

jmenoval  nové  politbyro  KKE  a provedl  čistku  kádrů.  Mezi  Moskvou  dosazenými 

činiteli se objevil také Zachariadis, který byl posléze jmenován generálním tajemníkem 

47 Stavrianos, The Balkans, 671.
48 Apostolakou, „'Greek' Workers“, 415.
49 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 408
50 Podíl dělnictva organizovaného v odborech se zdá být  vysoký,  nicméně jen málo jejich členů bylo 

skutečně  aktivních.  Dokládá  to  například  fakt,  že  pouhý  zlomek  z nich  pravidelně  platil  členské 
příspěvky. V roce 1930 bylo u GSEE zaregistrováno 59.150 členů, z nich 31.526 pravidelně odvádělo 
členské příspěvky. Apostolakou, „'Greek' Workers“, 416.

51 Esche, Die kommunistische Partei, 32.
52 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 401.
53 Esche, Die kommunistische Partei, 32.
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strany. Podle Koliopoula a Veremise ale straně v jejích politických ambicích více než 

obměna jejího členstva pomohla nastávající  ekonomická krize a rostoucí radikalizace 

dělníků,  což  dokládají  také  volební  výsledky  z roku  1933,  kdy  KKE  získala  již 

4,6 procenta hlasů.54

1.2 Řecká levice v předvečer Metaxasovy diktatury

První změny se v politice KKE projevily na čtvrtém plénu ústředního výboru 

strany v lednu 1934.  Rostoucí  potenciál  KKE měla  podpořit  nová,  dlouhodobá  a na 

řeckou realitu zaměřená strategie. Ta prezentovala Řecko jako zemi se slabě rozvinutým 

kapitalismem a feudálními strukturami, v níž je třeba ještě před socialistickou revolucí 

zahájit  revoluci  buržoazně  demokratickou.  Stávající  vláda  měla  být  svržena 

tzv. demokratickou diktaturou dělníků a rolníků.55 Jedním z prvních kroků společného 

postupu levice „proti vojensko-fašistické diktatuře“ byla dohoda GSEE a EGSEE z října 

1934, jíž se obě odborové organizace zavázaly k úzké politické spolupráci. Reagovaly 

tak na rostoucí sociální nepokoje i na první náznaky utužování řeckého režimu a blížící 

se hrozbu nastolení diktatury.56

Skutečný zlom pro řecké komunisty přišel po referendu o obnovení monarchie 

v roce 1935, jehož výsledky byly ovšem zmanipulovány. Téhož roku vyhlásila strana na 

svém šestém kongresu vytvoření Všelidové antifašistické fronty (Pallaiko antifasistiko  

metopo)  jako  „nástroje  boje  proti  fašismu“.57 Buržoazně  demokratická  revoluce  již 

neměla být provedena prostřednictvím diktatury dělníků a rolníků, nýbrž vybudováním 

antifašistické  fronty  zahrnující  i příslušníky  středních  sociálních  tříd.58 KKE se  tedy 

začala prezentovat jako jednotné uskupení s cílem aktivně čelit fašismu a autoritarismu 

i za  cenu  spolupráce  s nekomunistickou  levicí.  Veřejnost  již  tak  silně  nevnímala 

původní  komunistické  záměry svrhnout  stávající  politický  systém a zavést  místo  něj 

diktaturu  proletariátu.  Dosavadní  komunistický  program  ustavení  socialistických 

republik  Makedonie  a Thrákie  byl  nahrazen  tezí  o „zrovnoprávnění  menšin  v rámci 

jednotného  řeckého  státu“.59 Ostatní  politické  strany  nicméně  vnímaly  snahy  KKE 

54 Koliopoulos, Veremis, Greece, 116-117.
55 Esche, Die kommunistische Partei, 34.
56 Apostolakou, „'Greek' Workers“, 424.
57 Esche, Die kommunistische Partei, 35.
58 Ibid., 35-36.
59 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 117, 413.
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o spolupráci jako pouhý taktický manévr, který navíc ani nevycházel z jejích vlastních 

řad. Do Všelidové fronty byla nakonec ochotna vstoupit jen malá Zemědělská strana 

Ioannise Sofianopoula.60

Významným politickým hráčem se KKE stala  po volbách v lednu 1936, kdy 

získala  5,75 procent  hlasů.  Na  jejích  patnácti  poslaneckých  mandátech  totiž  závisel 

úspěch  některého  z hlavních  politických  bloků.  Ani  liberálové,  ani  lidovci 

nedisponovali dostatečným počtem hlasů, nutným k sestavení většinové vlády. Zástupci 

obou stran začali tajně jednat s KKE s cílem získat podporu komunistických poslanců. 

Zprávy  o tomto  počínání  brzy  vyplynuly  na  povrch  a způsobily  politický  skandál.61 

Úspěch  řeckých  komunistů  tak  neměl  dlouhého  trvání.  Jejich  krátké  sblížení 

s demokratickými  stranami  jim  nepřineslo  žádný  užitek,  naopak  vedlo  k dalšímu 

vyostření vnitropolitické situace. Otázka sestavení nového kabinetu se stala předmětem 

vleklých  jednání  mezi  představiteli  hlavních  stran.  Zemi  vládl  po  několik  měsíců 

prozatímní  kabinet,  který  nahrazoval  legitimní  vládu  a jehož  složení  nevycházelo 

z výsledků  voleb.  V jeho  čele  stál  univerzitní  profesor  a umírněný  monarchistický 

politik  Konstantinos  Demertzis.  Král  následně  ukončil  politickou  krizi  tím,  že  bez 

ohledu na výsledky voleb pověřil sestavením menšinové vlády Ioannise Metaxase. Ten 

krátce nato opět s královou podporou nastolil antikomunisticky zaměřenou diktaturu.62

60 Ibid., 413.
61 Koliopoulos, Veremis, Greece, 117-118.
62 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 412-413.

14



2. Metaxasova diktatura

Během několika měsíců roku 1936 se stal Ioannis Metaxas, pravicový extrémista 

a konzervativní  stoupenec  monarchie,  za  zcela  neobvyklých  okolností  řeckým 

ministerským  předsedou  a vzápětí  diktátorem.  Jeho  Strana  svobodomyslných  nikdy 

neměla šanci hrát v řecké společnosti jinou než okrajovou roli. Konkrétně v roce 1936 ji 

v parlamentu zastupovalo pouhých šest poslanců, kteří tak Metaxasovi mohli zajistit jen 

minimální podporu.63 Kdyby král Jiří II. nepředal 4. srpna 1936 veškerou moc do jeho 

rukou,  Metaxas  by  patrně  nikdy  nedokázal  proniknout  do  centra  politického  dění. 

Králův výběr zřejmě ovlivnila jeho soukromá domněnka,  že Metaxas bude loajálním 

a slabým premiérem a jeho vlastní moc tudíž nikterak neohrozí.64

Metaxasovu  cestu  k moci  umožnila  také  dlouhodobá  nestabilita  řeckého 

parlamentního  systému.  Národní  rozkol  meziválečných  let  předem odsoudil  všechny 

pokusy o ustavení stabilní demokracie k neúspěchu; neschopnost sestavit silnou vládu 

provázela i první měsíce existence obnovené monarchie.65 Vezmeme-li v úvahu, že jen 

v letech  1932 až  1936 působilo  v Řecku celkem sedm vlád  a proběhly čtyři  pokusy 

o státní převrat, pak lze nastolení Metaxasovy vlády pevné ruky vnímat dokonce jako 

logické a ve výsledku nevyhnutelné.66

2.1 Nastolení diktatury

Dne 5. března 1936 se stal  generál  Metaxas  členem Demertzisovy prozatímní 

vlády.  Nahradil  v ní dosavadního ministra  války generála  Alexandra Papagose,  který 

rezignoval, protože král odmítl jeho návrh na vytvoření autoritativní vlády s podporou 

armády.  Metaxas,  který  později  zastával  i post  místopředsedy  vlády,  byl  pro  krále 

příhodnou  volbou.  Jednak  byl  vždy  ke  královské  rodině  loajální,  jednak  král 

jmenováním tohoto čelního představitele armády odvrátil hrozbu případné intervence ze 

strany ozbrojených sil.67

63 Close, The Origins, 42.
64 Kateřina  Králová,  „Vyrovnání  s nacistickou  minulostí  v kontextu  řecko-německých  vztahů“ 

(Disertační práce, Univerzita Karlova, 2009), 29.
65 Misha Glenny, Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci (Praha: BB/art, 2003), 361.
66 Loulos, „Genese“, 218-219.
67 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 176-177.
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Demertzisův  kabinet  se  vlády  ujal  v nové  sestavě  14. března 1936.  Podle 

Papacosmy Metaxas následující den ve svém vyjádření k tisku prohlásil, že rozhodně 

nepřipustí  odklon  Řecka  od  parlamentarismu,  poněvadž  by  mohl  mít  pro  zemi 

katastrofální důsledky. Tento výrok přitom vůbec neodpovídá charakteru Metaxasovy 

minulosti, v níž často veřejně obhajoval diktaturu jako nejlepší formu vlády. Navíc jen 

za několik  málo  měsíců  zcela  omezil  působení  parlamentních  institucí.  Metaxas  své 

prohlášení učinil v době, kdy usiloval o přízeň Jiřího II., a nejspíš proto vyjádřil královy 

pocity s cílem se mu přiblížit.68

Do  vývoje  dalších  událostí  v řecké  vládní  politice  zasáhla  13. dubna  smrt 

premiéra Demertzise. Jiří II. bez jakékoli konzultace s čelními představiteli politických 

stran  jmenoval  ministerským  předsedou  Metaxase.  Parlament  mu  vzápětí  projevil 

důvěru  drtivou  většinou  hlasů  (241 pro  a 16 proti,  při  4  absencích).69 Proti  jeho 

jmenování se postavilo jen několik politiků levého středu, včetně tradičních stoupenců 

demokracie  Alexandra  Papanastasia,  nazývaného  „otec  republiky“,  a Georgia 

Papandrea, předsedy Demokratické strany, k nimž se přidali také všichni komunističtí 

zástupci.  Někteří  poslanci  možná  uvěřili  slibům krále,  že  v případě  pokusu  o státní 

převrat bude Metaxas neprodleně odvolán.70

Parlament  přerušil  na  pět  měsíců  svá jednání  a zplnomocnil  vládu ke správě 

země pomocí  dekretů,  jejichž  schvalováním byl  pověřen  čtyřicetičlenný parlamentní 

výbor.71 Ve snaze upevnit svou moc, obsadil Metaxas některá ministerstva a prefektury 

svými přívrženci. Pozoruhodné bylo hlavně jmenování Theodora Skylakakise, horlivého 

stoupence fašismu, novým ministrem vnitra.72 Metaxas nechal následně zatknout čelní 

představitele sociální demokracie, dal rozpustit nejradikálnější odborové svazy a zrušil 

právo na stávku.73 Tato opatření znamenala pro Řecko ve třicátých letech definitivní 

konec demokratické éry.

O nezbytnosti  nastolení  osobní  diktatury  se  Metaxas  snažil  přesvědčit  krále 

i veřejnost  zveličováním možné  komunistické  nebo  „venizelo-komunistické“  hrozby, 

která by údajně znamenala sesazení právoplatné vlády a rozpoutání všeobecného chaosu 

a anarchie.  KKE  se  nastolení  Metaxasovy  diktatury  snažila  oponovat  vyvoláváním 

stávek a demonstrací, například pouliční střety v Soluni svým charakterem připomínaly 

68 Ibid., 177.
69 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 414-415.
70 Ibid., 415.
71 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 178.
72 Close, The Origins, 41.
73 Stavrianos, The Balkans, 671.
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téměř občanskou válku. Díky svým politickým úspěchům se komunisté již mohli opřít 

o větší počet příznivců.74 Většinou ale stávky a protesty obyvatel nebyly organizovány 

komunistickými  odbory  a neměly  tudíž  nežádoucí  politické  zabarvení.  Režimu 

pochopitelně nic nebránilo, aby nepokoje vydával za první pokusy bolševiků o násilné 

převzetí  moci.  Brutální  potlačování  všech  demonstrací  však  mělo  nejen  zastrašit 

odpůrce,  ale  také  prezentovat  Metaxase  jako  zastánce  disciplíny  a pořádku.  Řeckou 

společnost  ochromil  zejména  policejní  zásah  proti  lidovým  nepokojům  na  podporu 

požadavků stávkujících dělníků tabákového průmyslu v Soluni 9. května 1936, při němž 

bylo 12 demonstrantů zastřeleno, na tři sta osob zraněno a šest set zatčeno.75

Představitelé hlavních politických stran, liberálů a lidovců, si začali uvědomovat 

neblahé  důsledky  svého  hlasování  pro  Metaxase.  Předložili  proto  králi  návrh  na 

vytvoření koaliční parlamentní vlády jako poslední možnosti, jak zabránit Metaxasovi 

v převzetí moci. Jiří II. se ale již s Metaxasovými záměry ztotožnil a poskytl mu plnou 

podporu.76

Komunistické  odbory  4. srpna 1936  vyhlásily  na  následující  den  generální 

stávku, která Metaxasovi bezprostředně posloužila jako záminka k provedení převratu. 

Nejprve dal svolat vládní radu, která pod jeho vedením vydala dva mimořádné dekrety. 

Obavy ze vzrůstajících nepokojů přesvědčily krále o výjimečnosti situace, a tak dekrety 

podepsal ještě týž den.77 Jejich prostřednictvím byl  rozpuštěn parlament,  aniž by byl 

stanoven  termín  konání  příštích  voleb,  bylo  vyhlášeno  stanné  právo  a pozastavena 

platnost  ústavních  článků  z let 1864  a 1911,  které  garantovaly  občanská  práva 

a svobody. Nařízení bylo doprovázeno celostátní  razií  proti Metaxasovým politickým 

odpůrcům, při níž byla zatčena zejména většina vůdců levice.78

Následující den Ioannis Metaxas pronesl veřejné prohlášení, které mělo obhájit 

vládou  přijatá  výjimečná  opatření.  Zdůrazňoval  přitom  údajnou  hrozbu,  kterou  by 

komunistické  hnutí  znamenalo  pro  stávající  společenský  pořádek.  Cílem  plánované 

generální  stávky  měla  být  podle  Metaxase  násilná  změna  politického  systému 

a společenského  řádu  v zemi.  Přijatá  vládní  opatření  označil  za  zcela  minimální  ve 

srovnání  se  skutečným  rozsahem  komunistické  hrozby.79 Neopomenul  kritizovat 

74 Přesný počet členů KKE není dodnes známý.  Uvádí se, že v roce 1936 měla strana 17.500 členů. 
Realističtějším odhadem je počet okolo osmi tisíc. Esche, Die kommunistische Partei, 35-36.

75 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 415.
76 Clogg, A Concise History, 115.
77 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 111.
78 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 416.
79 Stavrianos, The Balkans, 672.

17



zkorumpovanost politiky a s ní politické strany, které se prý nechovaly dost vlastenecky 

a podkopávaly  solidaritu  národa.80 K nastolení  autoritářského  režimu  vedla  krále 

a Metaxase rovněž skutečnost, že ve volbách roku 1936 značně posílila KKE a poprvé 

v historii tak hrála zásadnější úlohu při rozhodování parlamentu.81

Nový režim, pro který se s odkazem na datum vydání osudných dekretů vžilo 

pojmenování „diktatura čtvrtého srpna“, byl  přijat poměrně pasivně, bez nadšení, ale 

také  bez  větších  protestů,  spíše  s určitou  nadějí  v nastolení  pořádku  a stability. 

V politickém vakuu vyvolaném nečinností a nekompromisními postoji obou bloků totiž 

Metaxas působil jako důvěryhodná osobnost.82 Za celou dobu trvání diktatury se proti ní 

veřejnost  prakticky  nepostavila.  Významnější  byla  jen  ozbrojená  revolta  v krétské 

Chanii  v červenci 1938,  která  souvisela  s neutěšenou  ekonomickou  situací  tamních 

obyvatel  a která  navzdory svému převážně  apolitickému charakteru  vyvolala  značné 

obavy vlády. Ukázalo se, že povstání bylo organizováno některými liberálními politiky, 

bývalými důstojníky a stoupenci KKE a financováno guvernérem řecké Národní banky, 

Emmanouilem Tsouderosem. Z Metaxasova hlediska tak mohlo mít závažný podvratný 

potenciál.83 Povolané  četnictvo  a armáda  tvrdě  zasáhly  proti  povstalcům a na  Krétě, 

rodišti Elefteria Venizela a tedy i baště republikánů, bylo vyhlášeno stanné právo.84

Nastolení režimu čtvrtého srpna bylo rovněž v souladu se všeobecným trendem 

vytváření královských diktatur na Balkáně v průběhu druhé poloviny třicátých let, které 

se také vyznačovaly absencí masové politické strany – jako příklad lze zmínit  vládu 

rumunského krále Karla II. a rozmach fašizující Železné gardy v daném období. Většině 

z nich  předcházela  politická  nestabilita  a neschopnost  režimů  čelit  hospodářským 

problémům  zásadního  charakteru.85 Vnitropoliticky  Metaxasovi  k převzetí  moci 

napomohla mimo jiné okolnost, že v roce 1936 zemřeli čelní představitelé nejsilnějších 

řeckých  politických  uskupení  a Metaxasovi  konkurenti  Elefterios  Venizelos, 

Alexandros Papanastasiu a Georgios Kondylis.  Metaxas se tak vyhnul střetu s těmito 

potenciálními odpůrci jeho režimu, kteří by ho snad jako jediní mohli v jeho záměrech 

ohrozit.86

80 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 180.
81 Mackridge, Language, 288.
82 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 180.
83 Loulos, „Genese“, 222.
84 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 114.
85 Clogg, A Concise History, 115.
86 Hannibal  Velliadis,  Metaxas  –  Hitler:  Griechisch-deutsche  Beziehungen  während  der  Metaxas-

Diktatur 1936-1941 (Berlin: Duncker & Humblot, 2006), 22.
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Na základě  dekretů  vláda  režimu  čtvrtého  srpna  po  převratu  utužila  cenzuru 

tisku  a začala  s čistkami  ve  státním  aparátě  s cílem  odstranit  veškeré  komunisty 

a stoupence  parlamentarismu  z vedoucích  pozic.  Metaxas  sám  obsadil  funkci 

ministerského  předsedy  a přímo  řídil  také  tři  vojenská  ministerstva,  ministerstvo 

zahraničí  a od  roku 1938  rovněž  ministerstvo  školství  a církevních  záležitostí. 

Diktátorovi spolupracovníci se stali pouhými vykonavateli jeho vůle.

Na  eliminaci  řecké  parlamentní  demokracie  se  osobně  podílel  i král  Jiří II. 

Kdyby nestvrdil příslušné dekrety svým podpisem, Metaxas by diktaturu nikdy nemohl 

nastolit.87 Jiří II. přitom nebyl na Metaxasovi nijak závislý, nebo alespoň ne v takové 

míře  jako  byl  např. italský  král  Viktor  Emmanuel  na  Mussolinim.  Kdyby  Metaxas 

Jiřímu II. jako vůdce země nevyhovoval, mohl se ho král kdykoli zbavit.88 Tím, že se 

Jiří II. aktivně účastnil budování režimu, porušil svou ústavní přísahu a navždy ovlivnil 

vztah řecké veřejnosti k jeho osobě i k monarchii  jako takové. Navíc se tak připravil 

o možnost vystupovat v budoucích vnitropolitických sporech jako nestranný arbitr.89

2.2 Osobnost Ioannise Metaxase

V době,  kdy  generál  Metaxas  převzal  moc  nad  Řeckem,  nebyl  rozhodně 

veřejnosti  neznámou  osobou.  Na  funkci  státníka  ho  připravila  jeho  pestrá  vojenská 

a politická  kariéra.  Metaxas,  narozený roku 1871 na  jónské  Ithace,  pocházel  z řecké 

aristokratické rodiny. Rozhodl se pro vojenskou kariéru a v roce 1890 úspěšně dokončil 

studium na Hellénské vojenské akademii  v Nafpliu  v hodnosti  podporučíka.90 Hlubší 

zájem o vojenské a politické záležitosti země v něm vyvolaly zkušenosti z řecko-turecké 

války  roku 1897,  během níž  byl  krátce  členem generálního  štábu  korunního  prince 

Konstantina.91 Účast  v tureckém  tažení  byla  počátkem  Metaxasova  dlouhého, 

prohlubujícího  se  vztahu  ke  královské  rodině.  Konstantin,  který  si  uvědomoval 

Metaxasovy  vojenské  schopnosti,  mu  umožnil  absolvovat  čtyřletou  stáž  na  Pruské 

vojenské akademii v Berlíně (1899-1903). Pobyt v Německu měl na Metaxase zásadní 

formativní vliv, obzvláštní dojem na něj udělaly všudypřítomný militarismus a armáda, 

87 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 416.
88 Stavrianos, The Balkans, 676.
89 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 416.
90 Velliadis, Metaxas – Hitler, 18.
91 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 166.
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organizovaná na vysoké úrovni. Německý vojenský model také v budoucnu důsledně 

prosazoval v Řecku a to zejména v obdobích své účasti ve vládě.92

Po  návratu  do  Řecka  se  Metaxas  stále  více  zajímal  o politický  život.  Ve 

dvacátém století ostatně nebyly mezi řeckými důstojníky sklony zasahovat do politiky 

státu  ničím  neobvyklým.93 V hodnosti  plukovníka  byl  přidělen  k ženijnímu  vojsku 

a v roce 1909 se zapojil do právě probíhající revoluce v Gudi, která odstavila z vysoké 

politiky  dosavadní  politické  vůdce  a přivedla  k moci  Elefteria  Venizela.94 Nový 

ministerský předseda Venizelos se názorově příliš neshodoval s králem Jiřím I., snažil 

se mu proto všemožně vyjít vstříc. Kupříkladu generálním inspektorem řecké královské 

armády  nechal  jmenovat  korunního  prince  Konstantina  a jeho  oblíbenci,  Ioannisi 

Metaxasovi,  nabídnul  funkci  svého  poradce  v otázce  reformy  armády.95 Metaxas 

nabídku  přijal,  ale  jejich  spolupráce  se  stávala  stále  konfliktnější.  Metaxas 

upřednostňoval německý vojenský model, Venizelos naopak francouzský, což obecně 

souviselo s jeho orientací na Francii a projevilo se i v jeho pozdější inklinaci k Dohodě 

během první světové války. Metaxas funkci vykonával až do vypuknutí první balkánské 

války, kdy odešel bojovat na epirskou frontu. Účastnil se rovněž diplomatických jednání 

s balkánskými spojenci Řecka a podílel se na formulaci mírových dohod s Tureckem. 

Značné územní zisky, které vyplynuly z úspěšné řecké účasti ve válce, umocnily touhu 

země  vytvořit  stát  všech  Řeků  (Megali  idea).  Jednota  národa  se  však  pod  tíhou 

vnitrořeckých událostí během první světové války začala drobit.96

V první světové válce Metaxas jako náčelník generálního štábu řecké armády 

hájil  proti  Venizelovi  stanovisko  krále  Konstantina,  který  se  vzhledem  k rodinným 

svazkům snažil vyjít vstříc císaři Vilému II.97 Royalistický tábor bez Venizelova vědomí 

dokonce jednal s Německem a Berlínu na důkaz svého spojenectví nezřídka poskytoval 

tajné státní dokumenty.98 Když premiér Venizelos na jaře 1915 žádal mobilizaci řecké 

armády ve snaze pomoci britskému expedičnímu sboru při gallipolské operaci, Metaxas 

na  protest  rezignoval  na  svou  funkci,  podpora  krále  ale  setrvala  na  jeho  straně. 

V roce 1917 se venizelistům podařilo  ovládnout  zemi  a zapojit  ji  do války na straně 

Dohody. Metaxas byl spolu s dalšími prokonstantinovskými důstojníky a politiky zatčen 

92 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 112.
93 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 166-167.
94 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 112.
95 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 365.
96 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 167.
97 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 112.
98 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 377.
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a v letech 1917 až 1920 internován na Korsice.99 V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu 

smrti za svou roli v povstání roajalistického bloku proti spojeneckým jednotkám, které 

proběhlo  v době  Národního  rozkolu.100 Do  Řecka  se  vrátil  až  po  amnestii 

v prosinci 1920  zároveň  se  znovunastolením  Konstantinovy  vlády,  přičemž  obojí 

umožnila prorážka Elefteria Venizela v prvních poválečných volbách.101

Navzdory svému přesvědčení o nefunkčnosti  parlamentarismu založil  Metaxas 

roku 1922 vlastní politické uskupení, Stranu svobodomyslných, jakožto jediný legitimní 

prostředek  k získání  moci.102 Strana  měla  představovat  odlišnou,  monarchistickou 

alternativu k politickým blokům liberálů a lidovců. Ve svém programu kladla důraz na 

zájmy rolnictva, dělníků a městských vrstev a propagovala monarchii jako jediné státní 

zřízení, které je schopné čelit hrozbě anarchie a chaosu. Jeho strana se sice několikrát 

dokázala  dostat  do parlamentu,  ale  její  výsledky ve volbách většinou nepřesahovaly 

5 procent.  Politické  názory,  které  hlásala,  byly pro většinu populace příliš  extrémní, 

navíc  Metaxas  sám  nebyl  nijak  zvlášť  oblíbenou  postavou  a nedokázal  voliče 

zaujmout.103

Tři roky po svém návratu z exilu  se Metaxas  zapletl  do přípravy vojenského 

puče,  vedeného  skupinou  monarchistických  a liberálních  důstojníků,  nespokojených 

s výsledkem řeckého tažení v Malé Asii a s politikou venizelistů. Jejich „kontrarevoluce 

roku 1923“,  tedy odpověď na „revoluční“  venizelistickou vládu,  skončila  naprostým 

fiaskem. Metaxas se zatčení, které potkalo většinu vzbouřenců, vyhnul útěkem ze země. 

Postavení krále Jiřího II., sympatizujícího s pučisty, bylo značně otřeseno.104

Když byla v březnu 1924 vyhlášena republika a s ní všeobecná amnestie, vrátil 

se Ioannis Metaxas zpět do vlasti a opět vstoupil do politiky. Oživil činnost své Strany 

svobodomyslných,  ale  nedokázal  jí  zajistit  úspěch  u voličů.  Výhodou  oproti  jeho 

pravicovým  politickým  protivníkům  mu  byl  alespoň  fakt,  že  nebyl  přímo 

kompromitován  maloasijskou  porážkou.  Tažení  do  Turecka  v minulosti  striktně 

odmítal, protože dokázal předvídat řadu těžkostí, jimž by Řekové v Malé Asii museli 

čelit.105

99 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 112.
100 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 379.
101 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 112.
102 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 170.
103 Marina Petrakis, The Metaxas Myth. The dictatorship and propaganda in Greece (London: Tauris 

Academic Studies, 2006), 18.
104 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 171.
105 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 399.
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V první polovině třicátých let, zejména po volebním vítězství monarchistů v roce 

1933, v Řecku roajalistické hnutí  postupně posilovalo.  Spolu s extrémně pravicovým 

politikem,  Georgiem Kondylisem, byl  Ioannis  Metaxas  roku 1935 hlavním strůjcem 

referenda o obnovení monarchie.106 Nové státní  zřízení  mu umožnilo  strmý politický 

a společenský  vzestup  a připravilo  mu  podmínky  pro  nastolení  zcela  specifického 

autoritářského režimu.

2.3 Charakteritické znaky Metaxasovy diktatury

Podobu nového řeckého pravicového režimu podstatně ovlivnila skutečnost, že 

se  Metaxas  nemohl  opřít  o vlastní  vlivné  politické  uskupení.  Svobodomyslní,  které 

nařídil  rozpustit  spolu s ostatními  politickými  stranami v roce 1936, představovali  po 

celou  dobu  své  existence  –  vedle  Kondylisovy  Národněradikální  strany  (Ethniko  

rizospastiko  komma)  –  pouze  jednu  ze  dvou  marginálních  extrémně  pravicových 

skupin.107 Ačkoli  se  Metaxas  mohl  spolehnout  na  sympatie  krále,  přízně  domácí 

veřejnosti  se  mu  nedostávalo.  Oporu  tedy  hledal  u antivenizelisticky  orientovaných 

státních bezpečnostních složek a zároveň se snažil upevnit své postavení zastrašováním 

a útlakem opozice a zaváděním populistických sociálních reforem.108

Přirozeně  se  nabízí  srovnání  diktatury  čtvrtého  srpna  s fašistickými  režimy 

meziválečné Evropy; zůstává ale otázkou, zda jimi Metaxasův režim vůbec byl ovlivněn 

a jestli  tedy může být vnímán jako jeden z nich. Ve třicátých letech nebyly v Řecku 

veřejné  manifestace  obdivu  k fašismu  nic  neobvyklého.  Italský  fašismus  a německý 

nacismus byly vyzdvihovány pro konkrétní charakteristické  prvky, které řecký systém 

vždy postrádal  – výkonnost a vnitřní  pořádek.109 Mezi společné  znaky těchto režimů 

a Metaxasovy  diktatury  bychom  mohli  jednoznačně  zahrnout  antikomunistický 

charakter  vlády,  odpor k parlamentarismu,  pronásledování svých politických odpůrců 

a snahu  o totální  kontrolu  obyvatelstva  prostřednictvím  početné  a všemocné  policie, 

přísné  cenzury  či  propagandy  v médiích.  Metaxasův  režim,  stejně  tak  jako  režim 

fašistický  nebo  nacistický,  utvrzoval  v obyvatelstvu  vypjatě  vlastenecké  cítění 

a budoval kult osobnosti vůdce. Stát byl přetvářen ve smyslu korporativního uspořádání, 

106 Kondylis byl v období od října do listopadu 1935 řeckým ministerským předsedou. Ibid., 412.
107 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 181.
108 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 416-417.
109 Constantine Sarandis,  The Emergence of the Right in Greece (1922-1940), (Oxford: University of 

Oxford, 1979), 147-148.
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docházelo  k silné  centralizaci  státní  správy  a k rušení  místních  samospráv.  Řeckým 

specifikem  byla  již  zmíněná  absence  všemocné  „státostrany“,  důraz  na  příslušnost 

k pravoslavné církvi a chyběly též sklony k antisemitismu a touha po územní expanzi.110 

Irredentismus dvacátých let nebyl během Metaxasovy vlády oživen, režim narozdíl od 

jiných  balkánských  států  nevyhledával  spojenectví  s mocnostmi  Osy  s úmyslem 

uspokojit své územní nároky.111

Podle Hradečného charakterizoval Metaxas ve svém deníku nový řecký režim 

jako  totalitní,  antiparlamentní,  antikomunistický  a antiplutokratický,  přičemž  se  měl 

orientovat výhradně na zájmy rolnického a dělnického obyvatelstva.112 Sám také označil 

jako  státní  formu  nejbližší  diktatuře  čtvrtého  srpna  Salazarův  režim  v Portugalsku. 

V obou případech se jednalo o byrokratický politický systém, opírající se o korporativní 

ekonomiku,  královskou  autoritu  a církev.113 Metaxas  se  ve  státní  správě  snažil 

obklopovat  odborníky,  které  oceňoval  pro jejich nepolitický charakter.  Na vysokých 

vládních pozicích zůstalo jen několik málo politiků, proto se v souvislosti s diktaturou 

čtvrtého srpna můžeme setkat s pojmem „královská úřednická diktatura“. Velmi často 

ale  Metaxas  funkce  rozděloval  mezi  bývalé  vojenské  důstojníky,  kteří  za  diktatury 

v jeho kabinetu tvořili  až jednu třetinu všech ministrů,  zhruba 10 procent křesel  pak 

obsadili bankéři.114

Metaxas, který před nastolením diktatury čtvrtého srpna, ani v jejím průběhu, 

fašistické  režimy  veřejně  neobdivoval,  nikdy  nedeklaroval,  že  by  se  snažil  vytvořit 

v Řecku  podobný  systém.115 Ve  svých  projevech  odmítal  přítomnost  cizích 

ideologických  vlivů  s tím,  že  podstata  režimu  čtvrtého  srpna  vychází  výhradně 

z řeckých  tradic  a má  sloužit  k obrodě  a sjednocení  národa.116 Navzdory  tomu,  že 

příklon Řecka  k fašismu odmítal,  jeho vláda  v mnoha  aspektech  nesla  nepopiratelné 

znaky  fašistického  vlivu.  Inspirace  fašismem  byla  viditelná  v rámci  ideologické 

propagandy,  organizace  mládeže  a snahy  o její  indoktrinaci  nebo  například  na 

charakteru bezpečnostních složek.117

Stejně jako Franco nebo Salazar se také Metaxas pokoušel oživit slávu národní 

minulosti. Inspirován Hitlerovou Třetí říší vytvořil koncepci tzv. Nového státu (Neon 

110 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 113.
111 Lee, European Dictatorships, 292.
112 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 418.
113 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 113.
114 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 181.
115 Sarandis, The Emergence, 149.
116 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 418-419.
117 Sarandis, The Emergence, 149.
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kratos) nebo třetí řecké civilizace, která měla podpořit jeho úmysl vybudovat v Řecku 

rasově čistý hellénský nový řád.118 Metaxasův „Nový stát“ měl navázat na předchozí 

dvě velkolepá historická období, v nichž Řekové údajně rovněž žili pod autoritářskou 

vládou.  Jednalo  se  o řecký  starověk,  z něhož  byla  vyzdvihována  především  Sparta 

a vláda  Périkla,  a o odkaz  středověké  Byzance.119 „Nový stát“  měl  zároveň vycházet 

z principů kolektivistického nacionalismu a disciplinované svobody obyvatelstva. Řečtí 

občané měli  své osobní zájmy a zájmy svých rodin dobrovolně podřizovat potřebám 

celého  národa,  který  byl  navíc  v Metaxasově  ideologii  ztotožňován  se  státem 

a režimem. Občané by usilovně pracovali pro dobro všech a byli věrni své vlasti, králi, 

vůdci a v neposlední řadě ortodoxní církvi.120

 Ve  snaze  upevnit  svou  moc  v nejširších  vrstvách  obyvatelstva  soustředil 

Metaxas  svou pozornost  na  mládež.  Roku 1937  založil  Národní  organizaci  mládeže 

(Ethniki  organosi  neoleas; EON),  která  jako  svůj  vzor  do  značné  míry  následovala 

Hitlerjugend  a potenciálně  mohla  režimu  čtvrtého  srpna  sloužit  jako  fašistická 

platforma. Členové se účastnili pochodů, při nichž oslavovali Metaxase coby „prvního 

rolníka“ (Protos agrotis) a „prvního dělníka“ (Protos ergatis).121 Podle hrubých odhadů 

bylo  v EON v roce  1938 přihlášeno  dvě  stě  tisíc  osob,  jejich  počet ale  po sloučení 

dalších mládežnických organizací s EON dosáhl téměř jednoho milionu.122

EON byla budována na základě vůdcovského principu a na jejím vrcholu stál 

sám Metaxas.  Tím,  že  pohltila  všechny  ostatní  mládežnické  organizace  v Řecku,  si 

postupně vytvořila monopol na výchovu mladých ve věku od sedmi do dvacetipěti let.123 

Cílem organizace bylo zajistit  mladým Řekům bez rozdílu pohlaví etickou,  tělesnou 

a nacionalistickou  výchovu.  Militaristický  ráz  EON  byl  podpořen  úderným  heslem 

„Jeden národ –  jeden král  –  jeden  vůdce  –  jedna  mládež“,  fašistickým pozdravem, 

nošením  uniforem  a vojenskou  průpravou  členů.124 EON  vychovávala  k loajalitě, 

národní hrdosti, solidaritě ve společnosti, víře v řeckou civilizaci, averzi ke komunismu 

a parlamentarismu. Účast v ní se brzy stala povinnou pro veškerou řeckou pravoslavnou 

mládež,  na  kterou  režim  skrze  EON  vyvíjel  masivní  nátlak.  Všichni,  kdo  členství 

v EON  odmítli,  často  čelili  diskriminaci  ze  strany  státu.  Mohlo  jim  být  například 

118 Lee, European Dictatorships, 292.
119 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 184.
120 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 418-419.
121 Glenny, Balkán, 361.
122 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 185.
123 Loulos, „Genese“, 225.
124 Velliadis, Metaxas – Hitler, 30-31.
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znemožněno nalézt  si  zaměstnání.  Aby Metaxas  umocnil  důraz režimu na propojení 

zájmů rodiny a národa, postavil dokonce do čela EON svou dceru Lulu.125 Doufal, že se 

EON stane nositelkou jeho politiky i do budoucna, kdy opustí politickou scénu. Jeho 

následovníka ale mládežnická organizace vychovat nedokázala.126

Metaxas měl v úmyslu vytvořit také jednotnou organizaci pro dospělé občany, 

zaměřenou  zejména  na  brigádnickou  činnost.  Za  tímto  účelem vznikly  tzv. prapory 

práce  (tagmata  ergasias)  a další  dělnické  organizace,  které  se  ale  u obyvatelstva 

nesetkaly  s dostatečným  ohlasem  a které  byly  poté  sloučeny s EON  nebo  prostě 

zanikly.127 Po  rozehnání  komunistické  centrály  EGSEE došlo  pod  vedením ministra 

práce Aristidise  Dimitratose k vytvoření  sjednocené odborové organizace,  která svou 

strukturou  připomínala  právě  komunistické  odbory.  Oproti  praporům  práce 

představovala pro společnost o něco přijatelnější alternativu. Jiná volba zaměstnancům 

stejně ponechána nebyla, protože účast v organizaci byla pro všechny povinná.128

Celkový  podíl  příslušníků  národnostních  menšin  v Řecku  nepřesahoval 

5,8 procenta  obyvatelstva,  přesto  nelze  problematiku  menšin  a postoj  Metaxasova 

režimu  k nim opomenout.  Na řeckém území,  zejména  v oblasti  Makedonie,  Thrákie 

a Epiru,  žily  početně  významné  komunity  slovanského,  albánského,  muslimského, 

arumunského a pomackého obyvatelstva.129 Narozdíl od západoevropských fašistických 

států Metaxas neusiloval o jejich likvidaci,  i když  nelze popřít,  že jeho politika vůči 

slavofonnímu  obyvatelstvu  či Albáncům byla  diskriminační.130 Režim  proti  nim 

uplatňoval  tvrdý  kurs,  protože  je  podezříval  z protistátních  aktivit  ve  prospěch 

Bulharska, resp. Albánie, a pokoušel se proto o jejich asimilaci. Příslušníci menšin byli 

trestně stíháni, pokud na veřejnosti použili  svůj mateřský jazyk, jejich děti se mohly 

vzdělávat  pouze  v řeckém  duchu  a nesměly  navštěvovat  vlastní  minoritní  školy.131 

Navzdory  snahám  o asimilaci  jim  ale  nebylo  umožněno  členství  v EON.132 Útlak 

u neřeckých  obyvatel  přirozeně  vyvolal  značný  odpor  k diktatuře.  Stále  častěji  se 

uchylovali  ke  komunistickému  hnutí  a jeho  politice  ochrany  zájmů  národnostních 

menšin.  Komunisté  se je už od dvacátých let  snažili  získat pro nejrůznější  plány na 

vytvoření jednotné balkánské federace. Po německé invazi do Řecka se dalším, o dost 

125 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 419.
126 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 187.
127 Loulos, „Genese“, 226.
128 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 419.
129 Loulos, „Genese“, 218.
130 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 116.
131 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417-418.
132 Velliadis, Metaxas – Hitler, 30.
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problematičtějším  způsobem  odporu  proti  nenáviděnému  státu  stala  kolaborace 

s okupanty.133

Tlak režimu byl  namířen  rovněž  proti  stoupencům jiného než  pravoslavného 

náboženství,  což v řeckých podmínkách znamenalo  hlavně  proti  židům a muslimům. 

Také  oni  byli  společensky  diskriminováni  a rovněž  nesměli  vstupovat  do  EON.134 

Z hlediska  komparace  režimu  čtvrtého  srpna  s nacistickým  Německem  je  důležitá 

zejména  otázka  diskriminace  židů.  Podle  Leeho  byly  životní  podmínky  židovského 

obyvatelstva, které žilo zejména v Soluni a jejím okolí, během diktatury poměrně dobré, 

protože Metaxasův režim nebyl vyloženě antisemitský a ty státy, které antisemitismus 

praktikovaly, podroboval kritice.135 Podle Loulose Metaxasův tolerantní postoj k židům 

vyvolával  u německých rasových teoretiků  značnou nelibost.136 Zasvěcený pohled na 

problém přináší Flemingová, která upozorňuje na překvapivou skutečnost, že řečtí židé 

přivítali  Metaxasovu  vládu  s velkými  nadějemi.  Režim čtvrtého  srpna  byl  navzdory 

Metaxasovým  sympatiím  k Hitlerově  Třetí  říši  mnohem  méně  antisemitský  než 

předchozí  Venizelův  liberálně-demokratický  režim.  Metaxas  požadoval  naprostý 

respekt  ke  stoupencům  jiných  než  křesťanských  vyznání  a zakázal  vydávání 

antisemitsky laděných zpráv v tisku. Na druhou stranu usiloval o prosazení řečtiny jako 

každodenního jazyka  mezi  židovským obyvatelstvem,  jehož přítomnosti  ve státě  ale 

jinak nevěnoval vetší pozornost. Jisté prvky Metaxasovy „rasové teorie“ lze najít v jeho 

koncepci třetí řecké civilizace; jejím cílem ale nebyla ani tak proklamovaná čistota rasy, 

jako spíše snaha posílit národní hrdost a identitu.137

Zatímco proti  politické opozici  a národnostním menšinám užíval  režim násilí, 

nespokojenosti  chudého  obyvatelstva  se  snažil  předcházet  prováděním  sociálních 

reforem,  jež  svou podstatou  připomínala  komunistický  program.  Novými  výdobytky 

režimu se staly již zmíněné sjednocené odbory, dále vůbec první instituce sociálního 

pojištění  v zemi  IKA  (Idryma  kinonikon  asfaliseon),  byla  zavedena  osmihodinová 

pracovní  doba  a zejména  došlo  k pozastavení  dluhů rolníků  na  dobu dvanácti  let.138 

Životní  úroveň  řeckého  obyvatelstva  nicméně  nadále  zůstávala  jednou  z nejnižších 

133 Close, The Origins, 50-51.
134 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 116-117.
135 Lee, European Dictatorships, 292.
136 Loulos, „Genese“, 223.
137 Fleming, Greece, 100-102.
138 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 117.
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v Evropě.  Podle  některých  údajů  žilo  téměř  80 procent  obyvatel  pod  hranicí 

existenčního minima.139 

Řecká  populace  totiž  v meziválečném  období  velmi  rychle  rostla.  Přirozený 

přírůstek se  pohyboval  mezi  1,3 až 1,5 procenty a počet  obyvatel  významně ovlivnil 

i masový  příliv  uprchlíků  po  maloasijské  porážce.  Potřebné  potraviny  bylo  třeba 

dovážet  ze  zahraničí,  protože  místní  zemědělství  nebylo  s to  uživit  veškeré 

obyvatelstvo.140 To  pak  přirozeně  více  tíhlo  k extrémní,  sociálně  zaměřené  politice, 

přičemž  nezáleželo  na  tom,  zda  se  jedná  o politiku  krajně  pravicovou,  nebo 

komunistickou.

Metaxasovy  sociální  reformy  a snahy  o zvýšení  objemu  obchodu  a produkce 

státu sice nedosáhly kýžených výsledků, ale zároveň i jeho kritici přiznávají, že tvrdě 

pracoval v upřímné snaze překonat hospodářské a sociální problémy země.141 Vytrvale 

vystupoval  v roli  ochránce prostého lidu;  svou „lidovost“  dokazoval  mj. důrazem na 

výuku lidového jazyka (dimotiki) a jeho užíváním ve vlastních projevech.142 Byl posedlý 

myšlenkou  zavedení  disciplíny  v neukázněné  řecké  společnosti;  ve  vydání 

Triandafylidisovy mluvnice  lidového jazyka  spatřoval  další  pravidla,  jež  by přispěla 

k řádu  a potlačení  individualismu  ve  společnosti.  Lidový  jazyk  se  měl  zároveň  stát 

důležitým pojítkem celého národa. Podle Clogga generál Metaxas v roce 1939 prohlásil: 

„Jedině tehdy, když řecký národ podřídí své osobní tužby a přání celonárodním zájmům 

a překoná vlastní sobectví, stane se skutečně svobodným. Pokud ale setrvá ve falešné 

víře, že již žije svobodně, definitivně ho pohltí anarchie a nekázeň“.143

Výsledky  Metaxasových  snah  o indoktrinaci  obyvatel  Řecka  zůstaly  téměř 

mizivé. Veřejnost se sice nestavěla na odpor proti režimu, většinou však zůstala vůči 

jeho  záměrům  imunní.144 Ideologie  režimu  čtvrtého  srpna  také  nikdy  nedosáhla 

sofistikované  úrovně  propagandy  svých  západoevropských  protějšků.  Diktatura 

postrádala ústředního teoretika, kterého Metaxas osobně nemohl kvůli svému vytížení 

i absenci  odpovídajících  schopností  nahradit.  Navíc  –  jak  již  bylo  dříve  řečeno  – 

postrádal  vlastní  silnou politickou stranu,  která  by ideologii  prosazovala  v praxi.  Do 

139 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 418.
140 Stavrianos, The Balkans, 677-678.
141 Stavrianos, The Balkans, 675.
142 Rovněž KKE dlouhodobě bojovala za uznání dimotiki jako oficiálního jazyka v Řecku. V poválečném 

období např. vystoupila proti rozhodnutí vlády Alexandra Papagose (1952-1955) prosadit opětovně 
klasickou formu jazyka (kathareusa). Hradečný et al., Dějiny Řecka, 418, 487.

143 Clogg, A Concise History, 117.
144 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 420.
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určité míry ji v tomto ohledu nahrazovala EON, ale její nedospělí členové neměli šanci 

takový úkol splnit.145

Stejně tak se nepodařilo vybudovat kult osobnosti, charakteristický pro německý 

a italský  režim.  V souvislosti  s nedostatečnou  propracovaností  všech  ideologických 

koncepcí v Řecku zcela chybělo vnímání státní ideologie jako „nového náboženství“. 

Ačkoli se Metaxasovi podařilo vytvořit o sobě klasický obraz laskavého otce pečujícího 

o vlastní národ, nebyl nijak zvlášť charismatickou osobností, která by lidem skutečně 

učarovala.146 Metaxasovým cílem bylo v zásadě maximálně zvýšit efektivitu státní moci. 

Řadu  myšlenek  si  vypůjčil  z nacismu,  učinil  tak  ale  spíše  v zájmu  výkonnosti 

a důslednosti než s úmyslem zavést v Řecku obdobný režim. Lze říci, že Metaxase více 

přitahoval fašistický styl vlády než ideologie samotná.147

2.4 Role armády a policie v Metaxasově diktatuře

Armáda zaujímala v řecké politice vždy významnou roli. Už řecká meziválečná 

republika  byla  během svého  krátkého  trvání  několikrát  ohrožena  pokusy  důstojníků 

o násilné  převzetí  moci  a to  v rozsahu,  který  byl  pro  ostatní  balkánské  královské 

diktatury  té  doby  zcela  neobvyklý.  Zatímco  ve  většině  balkánských  zemích  byly 

jednotlivé dynastie do velké míry schopné kontrolovat činnost hlavních představitelů 

armády  a ve  spolupráci  s nimi  zachovat  žádoucí  status  quo, v řecké  armádě  po 

maloasijské porážce naopak získali převahu republikánští důstojníci. Právě oni donutili 

krále  Konstantina  abdikovat  a v budoucnu  stáli  v čele  několika  republikánských 

převratů. Když se roajalisté roku 1935 opět ujali moci, zaměřili se přirozeně právě na 

armádu. Zbavili ji republikánských stoupenců a učilili z ní svou hlavní oporu.148

Loajalita  příslušníků  řecké  armády,  kteří  byli  v době  nastolení  Metaxasova 

režimu  již  většinou  monarchisty,  primárně  vycházela  z jejich  respektu  ke  králi 

Jiřímu II.,  který  tak  mohl  počítat  s jejich  plnou  podporou.  Král  hrál  pro  armádu 

důležitou stabilizační roli a představoval pro ni politickou kontinuitu. Starší důstojníci 

měli  blízký vztah  i ke generálu  Metaxasovi,  kterého obdivovali  pro jeho schopnosti 

vynikajícího  vojenského stratéga.  Mnozí  z nich s Metaxasem prošli  válkami  počátku 

145 Sarandis, The Emergence, 163.
146 Ibid., 164.
147 Lee, European Dictatorships, 293.
148 Stavrianos, The Balkans, 661-662.
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dvacátého století a někteří se jako on spolupodíleli na revoltě z roku 1923.149 Metaxas 

navíc včas vycítil, že armáda musí v prvé řadě projít důkladnou revizí svých struktur 

a modernizací výcviku a výzbroje. Na podpoře řeckých důstojníků, kterých tehdy bylo 

okolo pěti tisíc, závisela také otázka, zda si Metaxas ve státě i nadále udrží svou moc. 

Tím, že vojáky vybavil novými zbraněmi a zároveň urychlil možnost jejich kariérního 

růstu, si je naklonil a získal jistou výhodu při potlačování zbytkových republikánských 

vlivů v ozbrojených silách.150

Vedle armády si pevné postavení ve státě vybudovala také policie.  Vzhledem 

k tomu, že Metaxasův režim postrádal vlastní stranu, která by prováděla ideologický 

dohled nad společností, převzaly tuto úlohu bezpečnostní složky státu. Ministrem pro 

vnitřní  bezpečnost  byl  ihned  po  převratu  jmenován  bývalý  vojenský  důstojník 

Konstantinos Maniadakis, který se zakrátko stal v očích všech Řeků, kteří nesouhlasili 

s Metaxasovým režimem, ztělesněním jeho odvrácené tváře.151

Bezpečnostní  složky  státu  se  již  v období  před  diktaturou  čtvrtého  srpna 

významně  rozrostly  a získaly  lepší  zázemí  a dalekosáhlé  pravomoce.  Za  Metaxase 

dostávali jejich příslušníci modernější výzbroj, vyšší platy a lepší sociální zabezpečení. 

Zvláště  prestižním  sborem  bylo  četnictvo,  které  Metaxas  vyzdvihoval  jako 

nejtradičnější  a nejloajálnější  součást  bezpečnostního  systému.  Většina  četníků  se 

rovněž  hlásila  k monarchii  a představovala  tak  významnou  oporu  režimu  čtvrtého 

srpna.152 V okamžiku,  kdy  armáda  vyjadřovala  svou  podporu  zejména  panovníkovi, 

policie  se  stala  přímým  nástrojem  Metaxasovy  moci.  Po  čistkách,  kterými  prošla 

v letech  1933  a 1935,  se  vyprofilovala  v čistě  antivenizelistickou,  téměř  fanaticky 

antikomunisticky zaměřenou složku státní moci.153

Dokladem rozšíření pravomocí policie bylo opatření z roku 1938, které zůstalo 

hlavním  prostředkem  státní  kontroly  nad  řeckou  společností  prakticky  až  do  pádu 

tzv. plukovnické junty a obnovení demokracie v roce 1974. Toto opatření opravňovalo 

policii  k vydávání  potvrzení  o politické  loajalitě,  které  byl  povinen  předložit  každý 

žadatel o pracovní pozici ve státní správě nebo o profese, jejichž důsledná kontrola byla 

v zájmu režimu (například povolání advokáta nebo novináře).154

149 Close, The Origins, 43-44.
150 Glenny, Balkán, 361-362.
151 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 182.
152 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 113-114.
153 Loulos, „Genese“, 224.
154 Close, The Origins, 42-43.
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Mnohem větší vliv a pravomoce než běžné bezpečnostní složky řeckého státu 

měl odbor tajné policie, který byl formován již za Georgia Kondylise. Ale teprve za 

Ioannise Metaxase dosáhl takové úrovně,  aby se stal  hlavním nástrojem ideologické 

kontroly řeckých občanů. Kádry tajné policie Maniadakis vysílal na výcvik do Berlína 

ke  Gestapu a brzy vytvořil  síť  informátorů  a špionů,  jakou Řecko dosud nepoznalo. 

V jeho službách pracovali většinou lidé prostých profesí, které jim umožnily splynout se 

svým  okolím.  Nejčastěji  se  jednalo  o domovníky,  pokojské  a trafikanty.  Informace 

z vyšších kruhů získávala policie od bohatých dam, důstojníků nebo bývalých politiků. 

Podobně jako v případě Hitlerjugend donášeli  na své rodiče i členové EON.155 Tajná 

policie  byla  silně  ovlivněna  německými  vzory  a úzce  spolupracovala  s Gestapem, 

s nímž si vyměňovala své zkušenosti z boje proti „vnitřnímu nepříteli“.156

Ústřední složkou určenou k boji s vnitřní opozicí byla Politická policie. Ta se 

skládala  ze  dvou  hlavních  odborů,  bezpečnosti  všeobecné  a specializované,  jejichž 

činnost Maniadakis účinně koordinoval pomocí společných schůzí mezi jejich veliteli. 

Obě složky tajné policie disponovaly zvláštní protikomunistickou jednotkou a početně 

se  velmi  rychle  rozrůstaly.  V roce 1929,  tedy  ještě  před  Maniadakisovou  érou, 

zaměstnávaly  specializované  složky  necelé  dvě  stovky  osob,  zatímco  po  nastolení 

Metaxasovy  diktatury  již  sestávaly  ze  445 důstojníků  a poddůstojníků,  třiceti 

politických  agentů  a více  než  dvanácti  set  civilních  spolupracovníků.  Policejní  sbor 

pracoval nebývale jednotně a výkonně, procházel modernějším výcvikem a také úroveň 

policejních akademií se zlepšila tak, že téměř odpovídala vysokoškolskému vzdělání. 

Režim dal policii,  která se nově zaměřila i na dodržování morálky,  v její práci téměř 

volnou  ruku.  Policie  se  začala  např. podílet  na  cenzuře  filmů,  kontrolovala  zábavní 

podniky a vedla kampaň proti hazardu a užívání drog.157

Represe  se  brzy  stala  hlavním  stabilizačním  faktorem  Metaxasova  režimu. 

Policie podnikala tvrdé kroky proti všem jeho odpůrcům, v prvé řadě proti komunistům 

a příslušníkům  demokratické  levice,  ale  i proti  některým  nepohodlným  stoupencům 

pravice.  Představitelé  starých  politických  stran  byli  zatýkáni,  izolováni  nebo 

přinejmenším vyloučeni z účasti na veřejném životě. Tato násilná opatření, která sice 

byla v Řecku víceméně běžná po celé meziválečné období, se nyní rozrostla natolik, že 

efektivně potlačila veškerou nezávislou politickou činnost.158

155 Heinz Richter,  Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936-1946)  (Frankfurt am 
Main: Europäische Verlagsanstalt, 1973), 58.

156 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 118.
157 Close, The Origins, 43.
158 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417.
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Pro svou značnou brutalitu a sklony k překračování svých pravomocí vzbuzovala 

policie  strach  již  v období  před  diktaturou.  Po  nastolení  Metaxasova  režimu  byla 

obyvatelstvem  kvůli  pronásledování,  mučení  a násilným  deportacím  vyloženě 

nenáviděna.159 O politice bylo možné mluvit jen v soukromí a mezi přáteli. Policie byla 

oprávněna  kdykoli  provést  domovní  prohlídku a případně  zadržet  podezřelou  osobu, 

aniž by oprávněnost tohoto jednání musela dokládat písemným pověřením. Obviněný 

byl posléze předveden před tzv. bezpečnostní výbor, který mohl dotyčného odsoudit na 

základě pouhého podezření ze „závadného smýšlení“ k vyhnanství v internačním táboře 

na některém z řeckých ostrovů. Odvolat se proti rozsudku bylo takřka nemožné, protože 

na  odvolání  před  vlastní  deportací  měl  odsouzený příliš  málo  času a naopak žádost 

podaná  až  ve  vyhnanství  bývala  rovnou  zamítnuta. Konstantinos  Maniadakis 

v lednu 1939  k této  praxi  cynicky  poznamenal,  že  se  v Řecku  nový  režim s opozicí 

vypořádal  bez  zbytečného  krveprolití,  násilí  a nepravostí.  Desítky  politiků  nebo 

důstojníků  byly  na  „překrásných  řeckých  ostrovech“  izolovány  zejména 

z bezpečnostních důvodů a jejich počet byl ve srovnání se sovětskou realitou desítek 

tisíc internovaných zcela zanedbatelný.160

Oběťmi bezpečnostních výborů byly nejčastěji dělníci pracující pro podzemní, 

většinou komunistická uskupení, nebo prominentní představitelé politické opozice. Ti 

obvykle  pocházeli  ze  středních  tříd  a hlásili  se  k republikánům,  liberálům,  ale 

i roajalistům.  Někteří  z posledně  jmenovaných  odmítali  uznat  režim  čtvrtého  srpna, 

i když  měl  Metaxas  pro  jeho  nastolení  svolení  krále.161 Potenciálně  se  tedy  terčem 

policejní  kontroly mohl  stát  prakticky každý řecký občan,  většina  opatření  byla  ale 

primárně vytvořena s cílem tvrdě zasáhnout komunistické hnutí.

159 Loulos, „Genese“, 224.
160 Richter, Griechenland, 58.
161 Stavrianos, The Balkans, 674.
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3. Komunistické hnutí během Metaxasovy diktatury

Ideologické  principy  Metaxasovy  vlády  byly  od  samého  počátku  zcela 

neslučitelné s jakoukoli další aktivní spoluúčastí komunistů na řeckém veřejném životě. 

Metaxas  sám  svoji  diktaturu  charakterizoval  jako  přísně  antikomunistickou.  Její 

nastolení  bylo  veřejnosti  prezentováno  jako  přímá  reakce  na  komunistickou  hrozbu 

a represe  nového  režimu  začaly  právě  policejní  razií  proti  komunistickým  vůdcům. 

Vyhrocený  antikomunismus  se  v zásadě  stal  základní  oporou  pro  věrohodnost 

a legitimitu režimu čtvrtého srpna.162

V době  jeho  nastolení  již  měla  KKE  dalekosáhlé  zkušenosti  se  zvládáním 

represí, které na ni řecký stát uvaloval víceméně po celou dobu její existence. Přesto se 

pro ni Metaxasova diktatura z hlediska jejích dalších aktivit ukázala být fatální. Nově 

přijatá opatření, která svou tvrdostí neměla v meziválečném Řecku obdoby, znemožnila 

KKE jakkoli koordinovat své akce a vedla téměř k jejímu zániku. Na druhou stranu měl 

Metaxasův  režim  zásadní  vliv  na  utváření  podoby  řecké  komunistické  strany  a na 

změnu  vnímání  komunistického  hnutí  očima  veřejnosti.  Komunisté  dokázali  své 

schopnosti,  které  získali  během  své  podzemní  činnosti  za  permanentního 

pronásledování  režimem čtvrtého  srpna,  zhodnotit  v rámci  své  odbojové  činnosti  za 

následné německé okupace a využít ji plně ve svůj prospěch.

3.1 Represe vůči komunistům

Útok  Metaxasova  režimu  vůči  řecké  komunistické  straně  na  sebe  nenechal 

dlouho čekat. Navzdory tomu, že sama KKE hojně šířila propagandu o hrozbě nastolení 

fašistické diktatury v Řecku, nebyla na tuto politickou změnu vůbec připravena. Policie 

tak  dokázala  během  několika  týdnů  zatknout  více  než  tisíc  řadových  členů  KKE 

a hlavně značnou část vedení, včetně generálního tajemníka Nikose Zachariadise.163

Na podzim roku 1936 navíc tajná policie  odhalila  archiv Politbyra ÚV KKE, 

který se pro ni stal cenným zdrojem informací,  které vedly nejen k dalšímu zatýkání 

„nepřátel režimu“, ale rovněž přispěly k pochopení organizační struktury KKE. Nové 

poznatky  umožnily  Maniadakisovi  infiltrovat  komunistické  hnutí  policejními  agenty 

162 Koliopoulos, Veremis, Greece, 119.
163 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417.
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a rozložit  ho zevnitř.  Na konci dubna 1938 se úřadům podařilo zatknout  dalších sto 

padesát vůdčích straníků. Po zatčení dvou posledních členů Politbyra, Georgia Siantose 

a Stelia Sklavenase, byl na konci listopadu 1939 ve vazbě celý ÚV KKE a strana zůstala 

zcela bez vedení.164

Komunisté se pokoušeli oponovat režimu například vydáváním ilegálních novin 

a časopisů. Vzhledem k systematickému pronásledování a k počtu zatčených ale nebyli 

schopni skutečně efektivní reakce.165 Své síly proto spojili se členy jiných politických 

stran  a opozičních  skupin  a pod  vedením liberálního  politika  Themistokla  Sofoulise 

vytvořili  poměrně  rozsáhlou  organizaci,  tzv. Výbor  pro  boj  proti  diktatuře.166 Odpor 

KKE proti režimu čtvrtého srpna se ale postupem času omezil na pouhý boj za vlastní 

přežití.

Osoby zadržené pro podezření ze součinnosti s komunistickým hnutím se mohly 

dostat na svobodu, jen pokud podepsaly „kajícné“ prohlášení loajality režimu (dilosis), 

v němž se zřekly svých, často jen domnělých, komunistických názorů. Podpis byl na 

zadržených vynucován fyzickým a psychickým týráním a jejich jména byla publikována 

v denním tisku s cílem zdiskreditovat KKE před veřejností, urychlit její vnitřní rozklad 

a prokázat  úspěchy  režimu  v boji  s vnitřním  nepřítelem.167 V podstatě  se  jednalo 

o určitou  formu  psychologické  války.  Mnoho  vězňů  dilosis podepsalo,  protože 

nedokázalo  čelit  tlaku  způsobenému  mučením  a dlouhodobou  izolací.  Zveřejňování 

vynucených  přiznání  pak  demoralizovalo  bývalé  spolustraníky,  kteří  byli  dosud  na 

svobodě. Rostoucí počet zrádců v KKE vyvolával v komunistických řadách vzájemnou 

nedůvěru.168 Celkem bylo k podpisu  dilosis přinuceno na 47 tisíc lidí. Jednalo se tedy 

o množství, které dalece přesahovalo reálný počet členů KKE.169 Později se údajně až 

třetina z nich znovu přihlásila ke komunistickým idejím. Figuroval mezi nimi i jeden 

z čelních  představitelů  KKE Athanasios  Klaras,  který  je  známější  pro  svou  činnost 

v období občanské války, kdy pod jménem Aris Veluchiotis proslul jako obávaný vůdce 

komunistických partyzánů.170

164 Esche, Die kommunistische Partei, 37.
165 Loulos, „Genese“, 222.
166 Richter, Griechenland, 65.
167 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417.
168 Esche, Die kommunistische Partei, 37.
169 Podle odhadů měla KKE v roce 1936 zhruba osm tisíc členů (více v kap. 2, pozn. 56). Při výslechu 

byly užívány i krajní metody, v jejichž kontextu není vysoký počet vynucených přiznání k příslušnosti 
ke komunistickému hnutí nijak překvapivý. Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 183.

170 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 114-115.
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Vzhledem k rychlému zatýkání nestihla KKE zahájit organizovanou podzemní 

činnost.  Roky  přežívala  rozdělená  na  menší  skupiny  ve  státních  vězeních 

a v internačních  táborech  na  Peloponéském  poloostrově  a na  několika  řeckých 

ostrovech v Egejském a Jónském moři. V roce 1940 bylo v těchto zařízeních vězněno 

více než dva tisíce komunistů. Vzhledem k malému počtu členů KKE z toho lze odvodit 

velkou  míru  účinnosti  Maniadakisových  protikomunistických  opatření.  Z hlediska 

celkového počtu zadržovaných komunistů měla největší význam pevnost Akronafplia 

na Korfu, v níž bylo roku 1940 umístěno zhruba šest set třicet komunistických vězňů.171 

Věznění funkcionáři KKE vytvořili v Akronafpliu nové vedení, které udržovalo alespoň 

zdání stranické jednoty a řídilo zbylé, na svobodě se pohybující stoupence KKE.172

3.2 Infiltrace komunistického hnutí

Jak již bylo zmíněno, práce policie byla od podzimu 1936 usnadněna tím, že se 

dokázala  zmocnit  důležitých  informací  z archivu  ÚV KKE.  Maniadakisovým  cílem 

bylo v prvé řadě odhalit a izolovat komunistické vůdce. Pronásledování řadových členů 

KKE mělo následovat později. Jeho úspěchy spočívaly hlavně ve schopnosti pracovat 

s poznatky  o vnitřní  struktuře  hnutí  a zneužívat  sklon  KKE  ke  konspiracím.  Ze 

zadržených  komunistů  si  Maniadakis  vybudoval  vlastní  síť  konfidentů  a zrádců 

a vytvářel si také úzké kontakty s místními stranickými organizacemi KKE.173

Navzdory všem Maniadakisovým snahám o likvidaci komunistického hnutí se 

některým dosud nezatčeným,  ortodoxním,  nejčastěji  středním kádrům KKE podařilo 

nahradit  zlikvidovaný ústřední  výbor  následnickou organizací,  tzv. Starým ústředním 

výborem (Palea  kendriki  epitropi),  a pokračovat  v činnosti  v ilegalitě.174 Vrcholným 

Maniadakisovým úspěchem se v lednu 1940 stalo vytvoření nového ústředního výboru 

KKE, nazývaného Prozatímní  správa (Prosorini diikisi) a infiltrovaného agenty tajné 

policie.  V jeho  čele  stál  člen  bývalého  komunistického  vedení  Giannis  Michailidis, 

který  se  výměnou  za  propuštění  z vězení  sám  stal  Metaxasovým  konfidentem.175 

Prozatímní správa vyvíjela fiktivní aktivitu a vydávala vlastní verze stranických 
171 Následující výčet ukazuje počet komunistických vězňů a jejich rozmístění v pěti hlavních internačních 

zařízeních  v Řecku v roce  1940:  Akronafplia  (630),  Tripolis  (500),  Ai-Stratis  (230),  Anafi  (220), 
Ägina (170). Cit. podle Esche, Die Kommunistische Partei, 38.

172 Koliopoulos, Veremis, Greece, 120.
173 Ibid., 182-183.
174 Esche, Die kommunistische Partei, 37.
175 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417.
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listů Radikál a Vnitrostranické informace, které byly dokonalým podvrhem skutečných 

komunistických materiálů  a tiskovin.176 Podezření  svých spolustraníků  se Michailidis 

vyhnul tím, že byl zdánlivě neustále vystavován ostrému policejnímu pronásledování. 

Činnost  Prozatímní  správy  zcela  podkopala  autoritu  Starého  ústředního  výboru 

a dokázala  zmást  i samotného  Zachariadise,  který  dlouho  věřil,  že  právě  ona  je 

nositelkou komunistické politiky a nikoli Starý ústřední výbor.177

3.3 Osobnost Nikose Zachariadise a jeho vliv na KKE

Nikos Zachariadis  byl  zprvu typickým reprezentantem skupiny maloasijských 

stoupenců  KKE,  avšak  během svého  pobytu  v Moskvě  a působení  v Kominterně  se 

vyprofiloval ve stoupence ortodoxního stalinského kursu. Zachariadis se narodil roku 

1903 v Drinopoli jako syn zaměstnance tabákové společnosti v majetku Osmanské říše. 

S bolševickými  idejemi  se  sblížil  v době,  kdy  pracoval  jako  dělník  v istanbulském 

přístavu. Zde vstoupil do Mezinárodní dělnické organizace a po velké říjnové revoluci 

v Rusku  se  rozhodl  pro  studium  na  Komunistické  univerzitě  pracujících  východu 

(Kommunističeskij Universitet Trudjašichsja Vostoka; KUTV) v Moskvě. V roce 1923 

byl  Kominternou  vyslán  do  Řecka  s úkolem  zorganizovat  mladé  křídlo  KKE. 

Zanedlouho byl řeckou policií zatčen, z vězení se mu ale podařilo uprchnout zpět do 

Sovětského svazu. Do Řecka se na příkaz Kominterny vrátil až v roce 1931, tentokrát 

s cílem  nastolit  stalinský  pořádek  ve  vnitřně  roztříštěné  KKE.178 Razance 

a nesmlouvavost zásahu Kominterny pouze dokládaly tehdejší  ničím neomezený vliv 

Moskvy  na  řecké  komunistické  vedení.  Na  konci  roku  1931  se  Zachariadisova 

moskevská  skupina za  přítomnosti  zástupce  Kominterny  prohlásila  za  nový ústřední 

výbor strany. Ten následně vybral ze svých řad sedmičlenné politbyro, do jehož čela se 

postavil Zachariadis.

Tento stav trval až do března 1934. Tehdy si Zachariadisova skupina byla již 

natolik jista svou kontrolou nad stranickým aparátem, že svolala v pořadí pátý sjezd 

KKE, který ji vzápětí ve vedení formálně potvrdil. Zachariadisova moc ve straně prudce 

rostla.  Dokázal  se  vypořádat  s veškerou vnitrostranickou kritikou,  čímž  jednoznačně 
176 Esche, Die kommunistische Partei, 37.
177 Všeobecný zmatek v komunistických řadách zvyšovala nezávislá činnost několika dalších stranických 

skupin a vzájemná nedůvěra komunistů, z nichž mnozí podepsali s režimem čtvrtého srpna dohodu 
o spolupráci. Hradečný et al., Dějiny Řecka, 417.

178 Clogg, A Concise History, 257.
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přispěl k větší stabilitě a jednotě uvnitř KKE. Na šestém plénu ÚV KKE v září 1935 mu 

byla  dokonce  udělena  nově  vytvořená  funkce  generálního  tajemníka,  kterou  držel 

s jistými přestávkami, způsobenými jeho vězněním, až do roku 1956. Zachariadisova 

skupina  zlikvidovala  poslední  zbytky  demokratického  systému  v KKE.  Ihned  po 

převzetí moci ve straně v roce 1931 započala její přeměnu po sovětském vzoru. Podle 

Escheho se tím „demokratický centralismus zvrhl v diktaturu politbyra“.179

Konečným cílem KKE pod Zachariadisovým vedením bylo  vytvořit  v Řecku 

nový státní režim podobný sovětskému modelu. Stalinský systém počátku 30. let v sobě 

mísil prvky tvrdé politické diktatury, vylučující pluralitu názorů, se zásadami plánované 

státní  ekonomiky.  Ta  narozdíl  od  Metaxasova  korporativismu  neumožňovala  žádné 

soukromé podnikání nebo jiné soukromé hospodářské a společenské iniciativy. Pokud 

by teoreticky došlo k nastolení komunistické vlády v Řecku, moc komunistické strany 

by patrně stejně jako v Sovětském svazu splynula se státní mocí. Strana by ve svých 

rukou  soustředila  monopol  na  veškeré  rozhodování,  vytváření  státní  ideologie 

a politické informace. Tuto moc by si pro sebe uzurpovalo zejména její nejvyšší vedení, 

čímž by potlačilo jakékoli názorové odlišnosti ve straně, potažmo i v celé společnosti.180

Nedílnou součástí  sovětského systému bylo stejně jako v případě Metaxasova 

režimu  pronásledování  politických  odpůrců  a snaha  o totální  kontrolu  obyvatelstva 

prostřednictvím mocné policie, přísné cenzury a propagandy v médiích. Tvrdá opatření 

byla  kompenzována  především  zlepšováním  sociálního  systému.  V oblasti 

národnostních  vztahů  prosazovalo  sovětské  zřízení  internacionalismus,  podle  něhož 

měla socialistická ideologie spojovat národy. Komunističtí představitelé se přitom i ve 

veřejných prohlášeních netajili svými mnohdy imperialistickými záměry.181 Metaxasův 

nacionalistický režim byl naopak v otázce expanzionismu mnohem umírněnější.

Po nastolení Metaxasovy diktatury se Zachariadis skrýval v Athénách. Žil zde 

spolu se svou manželkou, českou komunistkou Marií Novákovou, kterou poznal během 

svého  působení  v Moskvě,  a synem Kyrosem.  Poté,  co  byl  Zachariadis  v září  1936 

zatčen,  jeho rodina s pomocí  československého zastupitelství  v Athénách uprchla  do 

Prahy. V Čechách ale byla Nováková téměř okamžitě zatčena.182 Zachariadis strávil celé 

období Metaxasovy diktatury ve vězení v Akronafpliu, nicméně i v něm zůstal aktivní 

a v rámci možností pokračoval v řízení strany. Po obsazení Řecka Wehrmachtem na jaře 
179 Esche, Die kommunistische Partei, 33.
180 Reiman, O komunistickém, 44-45.
181 Ibid.,  46. Pro KKE platí značná část  těchto charakteristik zejména v období její  účasti v občanské 

válce (pozn. aut.).
182 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 115.
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1941  byl  deportován  do  koncentračního  tábora  v Dachau.  V čele  KKE  ho  zatím 

zastupoval Georgios Siantos. V roce 1945 se vrátil do Řecka, aby se opět ujal vedení 

strany  a podpořil  řecké  komunistické  hnutí  v bojích  občanské  války.  Po  porážce 

levicových sil v roce 1949 odešel do Sovětského svazu. Za vlády Nikity Sergejeviče 

Chruščova  byl  roku  1957  v rámci  procesu  destalinizace  vyloučen  z KKE  a poté 

internován na Sibiři, kde zemřel roku 1973.183

3.4 Reakce řeckých komunistů na italský útok na Řecko

Metaxas  dlouho  usiloval  o zachování  neutrality  Řecka  v případě  světového 

ozbrojeného konfliktu,  nicméně po italské  okupaci  Albánie  v dubnu 1939 se hrozba 

Mussoliniho  intervence  v Řecku  stala  mnohem  reálnější.  Tehdy  se  Francie  a Velká 

Británie odhodlaly poskytnout Řecku a Rumunsku vojenské garance, které zaručovaly 

jejich  územní  integritu.  Ve  skutečnosti  se  jednalo  o pouhý  příslib  podpory,  nikoli 

o kýžený bezpodmínečný  závazek pomoci  těmto  balkánským státům ve chvíli  jejich 

bezprostředního ohrožení.184 Smyčka okolo Řecka se mezitím dále stahovala. Jedním 

z cílů Mussoliniho tzv. paralelní války bylo učinit z Balkánu italskou sféru vlivu. Italská 

okupace  Albánie  se  stala  prvním  krokem  k naplnění  těchto  představ  a Řecko  nyní 

muselo  střežit  nejen  svou  hranici  s revizionistickým  Bulharskem,  ale  právě  hranici 

řecko-albánskou.  K dalšímu  zhoršení  jeho  strategického  postavení  navíc  v létě  1940 

přispěla porážka jeho francouzského spojence. Samotná Velká Británie pak nedokázala 

Metaxasovi poskytnout dostatečnou vojenskou podporu.185

Zatímco Mussolini hodlal v blízké době zahájit útok na Řecko, německý vůdce 

Adolf Hitler neměl tušení o jeho plánech.  Duce špatně snášel vojenské úspěchy Říše 

a zejména  pak  fakt,  že  s ním  Hitler  zřídkakdy  konzultoval  své  dobyvačné  plány. 

V tomto směru zažil Mussolini nepříjemné překvapení, když se až posléze dověděl, že 

Němci  11. října  1940  zabrali  rumunská  ropná  pole.186 Italskému  útoku  na  Řecko 

předcházela ostrá kampaň vinící Řeky z diskriminace albánského obyvatelstva žijícího 

na  řeckém území  a celá  řada  provokací.187 Jednou  z nejvýznamějších  bylo  15. srpna 

183 Clogg, A Concise History, 257.
184 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 422.
185 Barbara  Jelavich,  History  of  the  Balkans,  Twentieth  Century (Cambridge:  Cambridge  University 

Press, 1983), 228.
186 Glenny, Balkán, 360.
187 Jelavich, History, 228.
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1940  potopení  řecké  válečné  lodi  Elli italskou  ponorkou  v přístavu  ostrova  Tinos. 

Metaxas se obával možného zavlečení země do válečného konfliktu, a proto zabránil 

vyšetřování  této  události.  Oficiální  zpráva  uváděla,  že  potopení  bylo  provedeno 

neznámou  ponorkou.188 Řecká  vláda  se  nicméně  s problémem  obrátila  na  Berlín. 

Němečtí  diplomaté  skutečně  předložili  Italům  své  námitky  proti  zahájení  války  na 

Balkáně.  Když  ale  28. října  1940  Hitler  dorazil  do  italské  Florencie  na  předem 

domluvenou schůzku, Mussolini  ho ohromil  čerstvou informací  o právě probíhajícím 

útoku na Řecko, vedeném ze sousední Albánie.189

Před  zahájením  agrese,  konkrétně  28. října  před  třetí  hodinou  ráno,  doručil 

italský  vyslanec  Emanuele  Grazzi  Metaxasovi  ultimátum,  v němž  byla  řecká  vláda 

obviněna  z porušování  neutrality  a aktivní  spolupráce  s Brity.  Ultimátum obsahovalo 

řadu  pro  Řecko  ponižujících  požadavků.  Narovnání  vzájemných  vztahů  Itálie 

podmiňovala  zejména  souhlasem  Řecka  s italskou  okupací  některých  strategických 

bodů na řeckém území. Italové předpokládali, že Řekové podmínky buď akceptují nebo 

že se jejich obrana v případě války v krátké době zhroutí.190 Řecká reakce však byla 

nečekaně  negativní.  Generál  Metaxas  na sebe  vzal  veškerou zodpovědnost  za  řecký 

národ,  když  bez  konzultace  se  svými  ministry  a králem odmítl  ultimátum přijmout. 

Tento den se zapsal do řeckých národních dějin jako „Den Ne“  (I mera Ochi). Vůbec 

poprvé  od  počátku  diktatury  čtvrtého  srpna  se  řecký  národ  plně  ztotožnil 

s Metaxasovými  postoji  a za  všeobecného  nadšení  se  zmobilizoval  k boji  proti 

italskému agresorovi.191

Italský útok zasáhl zemi v době, kdy se ve vězení nebo v internaci nacházely 

více než dva tisíce řeckých komunistů a na svobodě jich v ilegalitě působilo pouhých 

dvě stě.192 Ústředním problémem vzešlým z diskuse uvnitř KKE byla otázka, jaký postoj 

by měli řečtí komunisté ve stínu nových událostí vůči řecké vládě zaujmout. Někteří se 

stále  odvolávali  na  výsledky  šestého  kongresu  z roku  1935,  kdy  byla  po  vzoru 

Kominterny pod dojmem italského vpádu do Habeše přijata teze lidové fronty proti 

fašismu. Ke změně této strategie v Řecku došlo již po nastolení režimu čvrtého srpna, 

kdy se předpokladem pro zachování národní svobody a nezávislosti  stal samotný akt 

svržení  Metaxasovy  „fašistické“  vlády.  Tato  koncepce  byla  kritizována  výkonným 

188 Elli byla symbolem slavné řecké účasti v balkánských válkách, navíc k incidentu došlo v době konání 
tradičních oslav nanebevzetí Panny Marie. Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 119.

189 Jelavich, History, 228.
190 Tejchman, Balkán ve válce, 175. Podobně Jelavich, History, 228.
191 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 120.
192 Esche, Die kommunistische Partei, 38
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výborem Kominterny jako odchylka od její hlavní strategie, která od komunistických 

sekcí  vyžadovala  spolupráci  s jednotlivými  národními  vládami.193 V řeckých 

podmínkách bylo ale něco takového prakticky nemyslitelné.

K další  změně  instrukcí  Kominterny  došlo  po  podpisu  sovětsko-německé 

dohody o neútočení ze srpna 1939. Zářijové pokyny označily válku za konflikt „dvou 

imperialistických  bloků“,  v němž  mezinárodní  komunistické  hnutí  musí  zůstat 

neutrální.194 Komunistickým  stranám  bylo  uloženo  bojovat  za  mír  a usilovat  o pád 

stávajících  „buržoazních“  vlád  v jejich  vlasti.  Tato  direktiva  oficiálně  platila  až  do 

německého útoku na Sovětský svaz v létě 1941. Řecké komunistické hnutí se ovšem 

nacházelo  v takovém stupni  rozkladu,  že  jako  celek  nebylo  schopné  na  proměnlivé 

příkazy  Kominterny  reagovat.  O jejich  existenci  se  navíc  dovědělo  se  značným 

zpožděním.

V reakci na italskou agresi poslal 31. října 1940 Zachariadis z vězení otevřený 

dopis  řeckému  lidu.  Řecko-italskou  válku  v něm  charakterizoval  jako 

národněosvobozenecký  boj  Řeků  proti  italskému  fašismu  a vyzval  občany,  aby 

Metaxasovu vládu podpořili  v jejím válečném snažení.  Svým postojem komunistický 

vůdce odporoval direktivě Kominterny, protože o její existenci neměl vzhledem ke své 

izolaci  od  zbytku  světa  vůbec  tušení.  Zachariadisův  dopis  byl  o dva  dny  později 

zveřejněn  v athénském  tisku.195 Maniadakisova  policie  se  dále  pokoušela 

Zachariadisovo  prohlášení  využít  maximálně  ve  svůj  prospěch,  mj. zvýšenou agitací 

konfidentské Prozatímní správy, která začala Metaxase oslavovat jako bojovníka proti 

světovému fašismu.196

Podobný postoj jako Zachariadis zastávala i tzv. skupina z Akronafplia, tj. okruh 

komunistů vězněných spolu se Zachariadisem v tomto koncentračním táboře na ostrově 

Korfu.  Její  členové  po  zahájení  italského  útoku  žádali  dokonce  řeckou  vládu  o své 

propuštění,  aby se  mohli  podílet  na  obraně  vlasti.  Zcela  opačný postoj  zaujal  Starý 

ústřední výbor. Přestože rovněž ztratil přímý kontakt s výkonným výborem Kominterny, 

o její  direktivě  ze  září  1939 se  dověděl pravděpodobně ze  sovětského rozhlasového 

vysílání.  Přesně  po  vzoru  Kominterny  ve  svém manifestu  ze  7. prosince  1940 totiž 

prohlásil italsko-řecký konflikt za součást snah imperialistické Velké Británie rozpoutat 

novou  světovou  válku;  účast  v něm  tedy  nemohla  být  z komunistického  hlediska 
193 Přesný záznam obsahu direktivy Kominterny se nedochoval, informace pocházejí z projevu Georgia 

Siantose z druhého panhellénského kongresu KKE v prosinci 1942. Ibid., 38.
194 Vitáková, „Metaxasova diktatura“, 120.
195 Esche, Die kommunistische Partei, 39.
196 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 424.
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vykládána  jako  obrana  vlasti.  Zachariadisův  dopis  byl  zároveň  označen  za  podvrh. 

Manifest požadoval svržení Metaxase, podpis mírové smlouvy s Itálií zakotvující status  

quo ante bellum a garance řecké neutrality. Na Starý ústřední výbor se ale v této době 

orientovala  již  jen  menšina  řeckých  komunistů  a jeho  prohlášení  mělo  tudíž 

zanedbatelný vliv.197

Zachariadisova víra ve spravedlivý boj Řeků vydržela jen krátce. Vzhledem ke 

svému  pobytu  ve  vězení  se  o direktivě  Kominterny  o imperialistické  povaze  války 

dověděl  teprve  v listopadu  1940,  tedy  až  po  napsání  svého  prvního  dopisu.  Změnu 

svého stanoviska dal vzápětí najevo druhým a třetím dopisem z vězení z 26. listopadu 

1940  a 15. ledna  1941.  I on  nyní  žádal  své  spolustraníky,  aby  se  distancovali  od 

probíhající  války a Metaxasova režimu, a vyzýval vládu k obnovení míru a neutrality 

země.198 Policie z pochopitelných důvodů oba nehodící se dokumenty zabavila a nechala 

žít veřejnost i komunistické hnutí dále v domnění, že nejvyšší představitelé KKE rovněž 

podporují vedení války.  Metaxas tímto svým tahem dokázal dvě věci, jednak nebyla 

narušena křehká společenská jednota, důležitá pro úspěch v boji proti Itálii, jednak sám 

paradoxně pomohl komunistické straně vylepšit image v očích veřejnosti. Narozdíl od 

většiny  Evropy,  kde  komunisté  sami  sebe  zdiskreditovali  svou  lhostejností  k osudu 

vlastního národa, si KKE zachovala „vlasteneckou prestiž“, zúčastnila se obrany země 

a zajistila si tak značnou oblibu obyvatelstva.199

Generál Metaxas se stal v průběhu zimy 1940/1941 národním hrdinou. Řecká 

armáda zvolila dobrou taktiku, využila svých znalostí složitého horského terénu epirské 

oblasti i mimořádně špatného počasí. V těchto náročných přírodních podmínkách byla 

Italům těžká vojenská technika nesmírně naobtíž a jejich triumfální útok se brzy změnil 

v defenzivu. Pouhý měsíc po začátku války zatlačilo řecké vojsko italskou armádu zpět 

na albánském území, kde boje pokračovaly až do dubna 1941. Metaxas, který nechtěl 

v žádném případě vyprovokovat Hitlerovu intervenci ve prospěch italského spojence, 

odmítal  rozsáhlejší vojenskou pomoc Velké Británie.200 Jeho snaha udržet rovnováhu 

mezi  řeckým  spojenectvím  s Velkou  Británií  a neutralitou  vůči  Německu  a zároveň 

úspěšně dokončit  válku s Italy  byla  založena  na chybných kalkulacích.  Nebylo  totiž 

možné  na  jedné  straně  bojovat  s Italy  a na  straně  druhé  ustupovat  Hitlerovým 

197 Esche, Die kommunistische Partei, 40.
198 Tento požadavek souvisel s okolností, že tou dobou již byla italská vojska zcela vytlačena z řeckého 

území. Komunisté nespatřovali  smysl  v pokračování války s Italy v Albánii.  Koliopoulos, Veremis, 
Greece, 120-121.

199 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 424-425.
200 Jelavich, History, 228-229.
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požadavkům. Metaxas proto nakonec odmítl jak nabídku širší britské vojenské podpory, 

tak  i německé  zprostředkování  míru  s Římem.  Rostoucí  napětí  a nejistota  ohledně 

dalšího válečného vývoje se podepsaly na Metaxasově zdravotním stavu. Dne 27. ledna 

1941 náhle zemřel na komplikace způsobené onemocněním angínou.201

Po  Metaxasově  smrti  jmenoval  král  Jiří II.  do  čela  režimu  čtvrtého  srpna 

dosavadního  guvernéra  Národní  banky  a spíše  slabého  politika  Alexandra  Koryzise, 

který  nedokázal  zachránit  Řecko  před  útokem  nacistů.202 Když  zemi  v dubnu  1941 

zasáhla  německá  agrese,  KKE  se  nacházela  v rozkladu,  ideologicky  rozštěpená 

a vzdálená  problémům  běžného  obyvatelstva.  Zatímco  se  relativně  úspešná  a svým 

způsobem legitimní řecká roajalistická vláda zhroutila,  KKE byla naopak na začátku 

svého velkého vzestupu. Po překonání krušných počátků obnovy a konsolidace se strana 

stala jedním z hlavních organizátorů odboje proti okupačnímu režimu, díky čemuž si do 

budoucna  vydobyla  výhodné  politické  postavení  a přízeň  domácího  obyvatelstva. 

Paradoxně  její  úspěch  nastal  právě  kvůli  krokům  generála  Metaxase  a jeho 

antikomunistické  propagandě,  ze  které  nakonec  komunisté  těžili  více  než  samotná 

Metaxasova  diktatura.  Řecký  vůdce  nechtěně  posunul  KKE  blíže  řeckému  národu 

a učinil  z ní  pro  mnohé  přijatelnou  politickou  alternativu  či  dokonce  jediné  možné 

řešení.

201 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 426-427.
202 Esche, Die kommunistische Partei, 41.
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Závěr

Jak ukázala předchozí analýza, Komunistická strana Řecka byla od svého vzniku až do 

obnovení  monarchie  v roce  1935  v řeckém  politickém  prostředí  zcela  okrajovým 

uskupením,  které  svou radikální  ideologii  nedokázalo přizpůsobit  potřebám místního 

voličstva. Strana balancovala mezi touhou uspět na řecké politické scéně a závislostí na 

moskevské Kominterně, v důsledku čehož postrádala názorovou jednotu. S příchodem 

Nikose  Zachariadise  a jeho  jmenováním  generálním  tajemníkem  KKE  došlo  ke 

sjednocení  vnitřních  frakcí  a k nastolení  nového  ortodoxního  stalinistického  kursu 

komunistické politiky.

Po volbách roku 1936 měla KKE značný vliv na politické rozhodování řeckého 

parlamentu.  Obě  hlavní  politické  strany,  liberálové  a lidovci,  totiž  potřebovaly 

k sestavení nové vlády podporu komunistických poslanců a KKE se proto stala jakýmsi 

„jazýčkem na vahách“. Komunisté si ale svou novou roli užívali jen krátce. Po několika 

měsících  politické  krize  zakročil  král  Jiří II.  a jmenoval  ministerským  předsedou 

extrémně pravicového politika  Ioannise  Metaxase.  Ten s podporou krále  zanedlouho 

v Řecku nastolil autoritářskou diktaturu.

Metaxasův  režim  vnesl  do  komunistických  řad  rozvrat,  chaos  a vzájemnou 

nedůvěru. Stoupenci KKE čelili  tvrdým persekucím ze strany nového režimu a KKE 

samotná málem podlehla snahám o infiltraci policejními agenty. Italský útok na Řecko 

v říjnu 1940 zastihl stranu rozdělenou. Vzhledem k tomu, že byla velká část komunistů 

zadržována  ve  vězeních  a internačních  táborech,  nemohla  KKE  na  nové  události 

zareagovat  jako celek.  Komunisté  pracující  na  svobodě do značné  míry  reflektovali 

obsah direktivy Kominterny ze září  1939, která  prohlásila  válku za imperialistickou 

a vyzvala  komunistické  hnutí  k zachování  neutrality.  Těch  ovšem  zbyla  jen 

zanedbatelná menšina. Naopak věznění komunisté, kteří se o její existenci dověděli až 

později, se v čele se Zachariadisem postavili  na stranu řecké vlády a podpořili  válku 

s Itálií.  Svým postojem dali poprvé od založení KKE najevo svou ochotu bojovat za 

řecké  zájmy,  nikoli  pouze  za  cíle  Kominterny,  a proto  následně  získali  masovou 

podporu veřejnosti.

Podobně jako KKE i Metaxas zůstal až do nastolení vlastní diktatury na okraji 

politického dění. Jeho Strana svobodomyslných nedokázala získat podporu veřejnosti, 

a zejména proto byla po nastolení diktatury v roce 1936 samotným Metaxasem spolu 
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s ostatními politickými stranami rozpuštěna. Nebýt osudné italské agrese, Metaxas by se 

patrně  tolik  nevryl  do  paměti  všech  Řeků.  Ve  chvíli  odmítnutí  italského  ultimáta 

a rozhodnutí vést národ do války se ovšem stal svým způsobem národním hrdinou.

Spojenectví  dvou  znepřátelených  stran,  jako  byli  Metaxas  a KKE,  nemá 

prakticky  nikde  v Evropě  obdoby.  Jejich  součinnost  při  obraně  země  navíc  vedla 

k politickému  úspěchu  obou  těchto  subjektů.  Po  Metaxasově  smrti  a  v důsledku 

německé intervence v řecko-italské válce se ale režim čtvrtého srpna zhroutil. Naopak 

KKE se  ocitla  na  počátku  svého velkého  vzestupu.  Jednak  dokázala  těžit  z nových 

zkušeností nabytých v období diktatury z činnosti v ilegalitě,  které mohla využít v boji 

proti  italským  agresorům,  později  proti  německým  okupantům  země  a posléze  za 

občanské války, jednak jí paradoxně pomohl sám Metaxas. Jeho režim měl zásadní vliv 

na utváření image KKE a na změnu vnímání komunistického hnutí očima veřejnosti. 

Hlavní  podíl  na  této  proměně  mělo  patrně  zveřejnění  prvního  a zatajení  druhého 

a třetího Zachariadisova dopisu tajnou policií. Metaxasův extrémně pravicový režim tak 

neúmyslně  povzbudil  režim  komunistický  a stal  se  tudíž  významným  milníkem  ve 

vývoji řeckého komunistického hnutí.

Tímto  okamžikem  pochopitelně  složitý  vývoj  řeckého  komunistického  hnutí 

neskončil. Za druhé světové války se komunisté stali hrdiny řeckého boje za národní 

osvobození, přesto jim po válce nebylo umožněno chopit se moci a naopak museli opět 

vstoupit do ilegality. Vyhrocený antagonismus mezi politickou pravicí a levicí v Řecku 

přetrval až do pádu tzv. plukovnické junty v roce 1974, po němž byla v Řecku pozvolna 

obnovena demokracie.203

Na druhé straně politický odkaz Ioannise Metaxase byl významně poznamenán 

tím, že diktatura čtvrtého srpna rozdělila bloky republikánů a roajalistů ještě zásadněji 

a hlouběji  než  tomu  bylo  u předchozích  řeckých  režimů  a zároveň  způsobila  další 

štěpení  v rámci  roajalistického  tábora.  Metaxasovi  stoupenci  proto  byli  po  druhé 

světové  válce  v zásadě  vyloučeni  z řecké  politiky  a až  v padesátých  letech  dostali  ti 

nejschopnější z nich opět příležitost uplatnit se ve vysokých státních funkcích.204

Metaxasův odkaz  je  v kontextu  řecké  poválečné  politiky  nejvíce  znatelný  ve 

stylu  vlády  Alexandra  Papagose.  Ačkoli  se  politické  cíle  těchto  dvou  extrémně 

pravicových politiků  do  značné  míry  lišily,  naopak metody,  které  používali  k jejich 

prosazování,  byly  velmi  podobné.  Potenciálním  Metaxasovým  nástupcem  byla 

203 Hradečný et al., Dějiny Řecka, 517-519.
204 Close, The Origins, 52.
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i radikální  nacionalistická  Strana  4. srpna,  která  vznikla  v roce  1960  pod  vedením 

Konstantina  Plevrise,  který  v posledních  letech  neblaze  proslul  svým  popíráním 

holocaustu. Ve svém programu se jeho strana na Metaxasův režim odkazovala, neměla 

ale významější vliv na politický kurz země.205

Ve vojenském prostředí přetrvala na Metaxase vzpomínka jako na rozhodného 

vůdce,  úspěšně  čelícího  komunismu  a posléze  italské  invazi.  Jeho  odkaz  byl  zcela 

logicky oživen roajalistickým táborem v letech občanské války, během níž se v Řecku 

narozdíl  od  roku 1936  skutečně  schylovalo  k převzetí  moci  komunisty.206 Armádní 

a policejní školy, které byly za režimu čtvrtého srpna bohatě podporovány, vychovaly 

v duchu Metaxasových myšlenek množství budoucích důstojníků a jiných významných 

představitelů  státu.  Rovněž  mnozí  ze  skupiny  plukovníků,  která  v dubnu  roku 1967 

svrhla athénskou vládu a nastolila v zemi vojenskou juntu, byli za Metaxasovy diktatury 

kadety.  Veřejně  se  sice  k jeho  myšlenkám  příliš  nehlásili,  nelze  si  ale  nevšimnout 

mnoha paralel.207 Téma vlivu Metaxasovy diktatury na válečnou a poválečnou řeckou 

společnost by si jistě rovněž zasloužilo vlastní zpracování, nicméně svou šíří překračuje 

rámec této bakalářské práce.

205 Papacosma,  „Ioannis  Metaxas“, 197-198.  Victor  S.  Papacosma,  „Oligon  akrodexioi“,  ENET 
Eletherotypia,  16.  ledna  2005,  staženo  19.  prosince  2010,  dostupné  z: 
http://archive.enet.gr/online/online_hprint.jsp?id=29985584.

206 Close, The Origins, 53.
207 Papacosma, „Ioannis Metaxas“, 197-198.
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Summary
Since its  foundation  till  the  restauration  of  the  Greek  monarchy in  1935 the 

Communist party of Greece was rather an unsuccesful political organization, which was 

unable to adjust its radical marxist ideology to the needs of the Greek electorate. The 

party balanced between its endeavor to succeed in the politics and the dependency on 

Moscow's Comintern, that's why it lacked unity. When Nikos Zachariadis joined KKE 

and became its General Secretary, the party consolidated and started new orthodox and 

stalinist direction of its communist policy.

The political  influence of KKE grew significantly after the elections in 1936. 

Two  main  Greek  parties,  the  populists  and  the  liberals,  needed  the  support  of 

communist deputies if they wanted to form new government. KKE was enjoying its new 

role  for  a  very  short  time.  After  several  months  of  political  crisis  king  George II. 

appointed  new prime  minister,  far-wing  politician  Ioannis  Metaxas,  who soon with 

king's approval introduced an authoritarian dictatorship in the country.

The Metaxas  regime caused split,  chaos and mutual  distrust  within KKE. Its 

supporters  challenged  great  persecution  and  KKE  was  almost  destroyed  due  to 

infiltration of its organization by police agents. When the Greek-Italian war in October 

1940 began, the most of the communists were imprisoned. That's why the party wasn't 

able  to  react  as  a  whole.  The  unapprehended  communists  politically  reflected the 

Comintern's directive from September 1939, which called for the communist movement 

to be neutral in the imperialist conflict of WWII. Nikos Zachariadis and the rest of the 

former KKE members learned about the existence of the directive much later. After the 

Italian aggression they supported the government and wanted to participate in the war. 

First time since the foundation of KKE they showed willingness to fight for interests of 

the Greek nation, that's why they gained greater public support. The participation in the 

war was succesful also for Metaxas, because he became for many Greek a national hero.

The cooperation  of  two enemy subjects,  such  as  Metaxas  and KKE,  is  very 

unusual not only in Greece, but also in the European context. After Metaxas died, his 

regime collapsed.  On the other  hand KKE was at  the beginning of its  great  rise.  It 

suceeded to make use of the experience from the illegal activity during the dictatorship 

in  the  period  of  the  German  occupation  and  the  subsequent  Greek  civil  war. 

Paradoxically it  was Metaxas who helped to change KKE's image and the way how 

Greek society perceived it. The main contribution to this shift was the publication of the 
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first and the suppression of the second and third Zachariadis' letters by secret police. 

Metaxas dictatorship stirred up the communist regime and became a milestone in the 

development of the Greek communist movement.

During WWII. the communists became heroes of the national liberation fights, 

but  then they weren't  allowed to assume power and had to  return to  illegality.  The 

antagonism between political  right  and left  in  Greece  had lasted  till  the  fall  of  the 

military junta in 1974. The legacy of the Metaxas dictatorship can be seen in the Greek 

politics  after  WWII.  (regime  of  A. Papagos,  K. Plevris  and  his  radical  nationalist 

4th August Party), as well as in the military (the regime of the colonels 1967-1974).
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