Το κείμενο του Sir Winston Churchill που αναφέρει ο Ιωάννης Μεταξάς στις 30
ΟΚΤ 1940 προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις
το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον "Μεγάλη Βρεταννία) .

Mr. Churchill to the President of the Greek Council, General Metaxas:
Italy has found threats and intimidation of no avail against you calm courage. She has
therefore resorted to unprovoked aggression against your country, seeking justification for
a wanton attack in baseless accusations.
The way in which the Greek people, under you trusted leadership, have face the dangers
and provocations of recent months has gained for Greece the admiration of the British
people; the same qualities will uphold them in their present hour of trial.
We will give you all the help in our power.
We fight a common foe and we will share a united victory.

Το απόσπασμα:
«Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά
προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου
εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον "Μεγάλη Βρεταννία)
εις τας 30 Οκτωβρίου 1940»
Κύριοι,
Έχω λογοκρισίαν και ημπορώ να σας υποχρεώσω να γράφετε μόνον ό,τι θέλω. Aυτήν την ώραν
όμως δεν θέλω μόνον την πέννα σας. Θέλω και την ψυχήν σας. Γι' αυτό σας εκάλεσα σήμερα για
να σας μιλήσω με χαρτιά ανοιχτά. Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ ακόμη και τα μεγάλα μου
πολιτικά μυστικά. Θέλω vα ξέρετε και σεις όλα τα σχετικά με την εθνικήν μας περιπέτεια ώστε να
γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας μου, αλλά εμπνεόμενοι εις την προσωπική σας
πίστιν από την γνώσιν των πραγμάτων….
….Θέλω ακόμη να σας ειπώ κάτι. Ξέρω με βεβαιότητα ότι από την φοβεράν αυτήν δοκιμασίαν η
Ελλάς θα υποφέρη. Ξέρω όμως επίσης με βεβαιότητα ότι τελικώς θα εξέλθη όχι μόνον ένδοξος
αλλά και μεγαλύτερη. Θα προσέξατε το τηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ το οποίον εδημοσιεύθη
σήμερον εις τας εφημερίδας, ανακοινωθέν από του Υπουργείου Εξωτερικών . Λοιπόν επειθυμώ να
σας τονίσω τούτο: εκείνοι οι οποίοι εις το τηλεγράφημα αυτό δεν βλέπουν γραπτήν την
επιβεβαίωσιν αγράφου συμφωνίας δια τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα από τις
γραμμές. Και κάτι άλλο. Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν...[1] [2]

[1] Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά
https://www.ioannismetaxas.gr/Anakoinosis%20I.Metaxa%20pros%20Idioktitas%20Athinaikou%2
0Tupou.pdf
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[2] Tηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ (Αρχείο ΙΜ ΓΑΚ – Φακ. 66)
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