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 Postavení KSŘ v meziválečném období bylo, na rozdíl od ostatních zemí 

regionu do poloviny třicátých let bylo výjimečné. Zatím co v ostatních balkánských 

zemích byly komunistické strany zakázané již od počátku dvacátých let, v Řecku KS 

fungovala legálně až do nástupu Metaxasova režimu (byť byli komunisté 

persekvováni a část své aktivity přenesli do ilegality). Strana však byla v té době 

naprosto okrajovou záležitostí, až v polovině třicátých let (mj.i se změnou politiky 

Komunistické internacionály po jejím VII.kongresu) získala slušnější pozice. O ty byla 

zakrátko připravená po obnovení monarchie a příchodu k moci generála Metaxase. 

Za jeho diktatury byli komunisté zahnáni do ilegality a schopný ministr vnitra 

Maniadakis je úspěšně decimoval mj.i pomocí jeho úřadem vytvořeného druhého 

„ilegálního“ vedení KS. Italský útok na Řecko vše náhle změnil. Rozhodné 

Metaxasovo „ne“ a provolání Zachariadise, vyzývající k odporu (zveřejněné tiskem) 

spojilo dosavadní nesmiřitelné protivníky. Důsledné vystoupení komunistické strany, 

která v té době měla v ilegalitě na dvě stovky členů a na dva tisíce členů ve 

vězeních, zcela změnilo roli, kterou nadále měla strana mít v dalším vývoji země. 

 Několik připomínek: s.13 – změna v polovině 30. let vyplynula z 

nové orientace mezinárodního komunistického hnutí na antifašistickou frontu; s.21 – 

Metaxas před maloasijským dobrodružstvím varoval v memorandu, v kterém přesně 

vystihl jaká nebezpečí hrozí; s. 22- správná charakteristika režimu v porovnání 

s režimy fašistickými, resp. co měl s nimi společné a co ne; Klaras se zapojil do 

národně osvobozeneckého boje na samém začátku 

 Práce je napsána především na základě anglicky a německy psaných prací (snad se 

měla objevit P.J.Vatikiotis, Popular Autocracy in Grece, 1936-1941: A Political 

Biography of General Ioannis Metaxas, London 1998). 



Celkový dojem z práce pozitivní, je napsaná dobrým jazyem a poskytuje 

potřebné informace. Poznámkový aparát je přehledný. Autorka prokázala, že umí se 

získaným materiálem pracovat, heuristikou získané informace vyhodnosti a dospět 

k závěrečné analýze. 

Nikola Karasová vyhověla svou prací všem požadavkům, kladeným na 

bakalářskou práci.  Doporučuji proto  přijetí této práce, kterou hodnotím jako  v e l m i  

d o b  r o u – 2. 
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