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Jätin 18 pä ivänä kuluvaa kuuta lähettilään valtakirjani 

Kre i kan kuninkaalle, kuten samana päivänä Ministeriölle 'lähettä

mäss äni sähkeessä tiedoitin. Sitä ennen, t. k . 15 päivänä, sain 

tila isuuden t avata Kreikan nykyistä diktaattoria, pääministeri 

Jean l' etaxasta, joka . m. kertoi Kreikan asemasta nykyisess" 

oliittisessa tilanteessa. Si itä huolimatta, että Albanian val

loitus oli parhaill aan käynnissä, suhtautui pääministeri varsin 

rauhallisesti asemaan Kreikan kannalta katsottuna. Hän vetosi 

ennen kaikkea siihen vaJruutukseen, jonka ~[ussolini oli Albanian 

retken alussa antanut ja jossa hän selitti, e ttä Italia tulee 

kunnioitt amaan Kreikan integri teettj ä ja nykyisiä rajoja. Samoin 

hän viittasi aikaisemmin Englannin j a Ranskan t aholta Kreikal-

1e annettuihin tunnettuihin unilateraahisiin vakuutuksiin ja to

tesi, että Kreika1la ei ole nykyhetkellä syytä levottomuuteen. 

sanoin pääministerille, e ttä nä issä oloissa ei siis Kreikan 

t a rvinne ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin rajojensa turvaa

mi seksi, johon hän vastasi että Kreikan, "kuten kaikkien mui

denkin" on t äytynyt mobilisoida kaikkien mahdollisuuksien varal

ta. Mainittakoon, että huhut Kreikassa toimeenpe.nnusta suuri

suuntaisesta mobilisoinnista ovat perättömiä. Itse teossa mobi-
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lisoitiin Albanian valloituksen aikana ainoastaan kaksi ryk-

menttiä, jotka siirrettiin Albanian rajalle. inulle vakUu

tettiin asiantuntevalta taholta Ateenassa, ettei laajempaa 

mobilisointia voitu toimit taa sen t ähden, ettei Kreikka 

maastosuhteiden tähden siirtää suurempia joukko-osastoja Alba

niaan r ajoittuville alueilleen • 

Huolimatta pääministerin rauhoittavista vakUutuksista 

kuulin Ateenassa ollessani, että Italian toimeenpan~ valloi

tusretki Albaniaan oli aiheuttanut Kreikassa suurta mielten

kUohua ja animositeettia Italåaa vastaan. Er äänä hetkenä 

luultiin yleisesti, että sota Kreikan ja Italian välillä 

vältt~tön ja tuhansittain nuoria miehiä oli ilmoittaut~ut 

halukka i ksi astumaan vapaaehtoisina armei j an riveihin . Kuvaa

vaa on , etta suutt umus italialaisi in on nykyisin Kreikassa 

ni i n suuri, ettei esim. eläviss~ kuvissa uskalleta esittää 

i t alial ai s ia filmejä ja tunnetusta Riefenstahlin Olympia-fil

mistä oli t äytynyt leikata pois se osa, joka esi ttää ita-

l i al a ista joukkuetta. 
s amaa animasiteettia mikä vallitsee I taliaa kohtaan , 

ei näyt ä olevan Saksaan nähden, joka nykyisin vallitsee 

Kreikan mar kkinoi ta, ja jonka vaikutusvalta Kreikan poliitti

sessa elämässä on t ä stä johtuen suuresti ka svamassa. lainit

tekoon, että Saksa ostaa nykyisin käyt ännÖllisesti katsoen 

Krei kan koko tupakkasadon ja ainakin puolet hedelmäsadosta, 

jot ka se saa antamalla tilalle vaihtokauppaperusteella teollL: 

suustuotteitaan. Seurauks ena on että saksalajs ta tavaraa ta

paa kaikkialla Kreikassa. inulle kerrottiin , että etenkin 
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pääministeri Metaxas on tunnettu Saksalaisystävällisyydestään 

ja että hän suosii suuntautumista SakSaan päin niin hyvin 

taloudellisten kuin poliittisten suhteiden alalla. Tämä ei 

kuitenkaan edellytä , että Kreikan johtavissa piireissä suh

tauduttaisiin kielteisemmin Englantiin. Päinvastoin, Englannin 

mahtia ja sen lai~astoa Välimerellä pidetään edelleenkin 

eräänä Kreikan riippumattomuuden ja alueellisen koskematto-

muuden oleellisena turvana. 

Todett akoon lopuksi, että niinhyvin kreikkalaisella jOh

tavall a taholla kuin niitten ulkomaisten v1rkaveljieni kes

kuudessa, joita minulla oli tilaisuus lyhyen Atenassa 

aikana tavata, seurattiin varsin suurella le~ottomuudella ase

man kehitystä Välimeren l änsiosissa ja Espanjassa. Ateenassa 

oltiin niinmuodoin yleisesti sitä mieltä, että aseellinen 

välien selvittely johtavien valtain vä lillä on tällä 

la vain ajan kysymys, huolimatta yrityksistä rauhan turvaa

miseksi j a presidentti Rooseveltin viimeksi diktatuurimaille 

tekemästä ehdotuksesta. 


