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Täten on minulla kunnia l ähett OO ä Teill e, Herra 

, i n iste ri Suomen At eenassa olevan lähetystön 

raport ti :0 1, jonka otsi kkona on: 

Halli tuspulan synty ja selviäminen Kreikassa. 

Vastaanottakaa. Herra M i n i s t eri , erin-

omaisen kunnioit\L~seni vakuut us • 

~ 

Vapaaherra A. S. YRJÖ-Y:OSKI 001, 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

H eI s i n k i • 
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Salain en. 

Suomen .... .A ... t .... e .. e ... n .. &_ ............. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö> 

RAPORTTI n:o .. 1. 

.RoP!llA ....... . ssa 3 p:nä kesä kuuta 19.3.?. 

--Asia : Hallituspulan synty Ja 

selviäminen Kreikassa. 

Veniselos on epä ilemättä nykyajan merkklmlehiä, 

kona yiei~ail.mallista t a soa, ihmisenä erinomaisen 

mutta ka i kista menestyksistään huolimatta verrattain 

tamusta herättävä, sillä kuuluisa oveluutensa kuultaa hänen 

herttaisen naamionea läpi.Kreikassa hän on paljon 

päät ään pitempi kaikkia muita sekä älyltään , että varsinkin 

työtarmoltaan ja häikällemättomyydelt» än. joka kovettuu sääl1-

mättömyydeksi, kun hänen politiikastaan on kysymys. 

tinsa on il.mi ömäi nen , ja asiain sekä henkilöiden tuntemuksen

sa sen mukaisesti tavaton. Ja mit ä työkykyyn t ulee, 

lut sano ttavan, että hän on ainoa At eenan hallitusmiehistä, 

ka noudattaa vahvistettuja työaikoja Ja Joka pysyy työnsä ää

ressä sinäkin s uurena osana vuotta, jolloin Ateena l äähättä ä 

kuumuudessa, Ja sen miesväki politikoi kahVilOissa, 

ki katuvieret ovat täynnä. Hän on nyt nelj ä vuotta yhteen 

Jaksoon johtanut maansa kohta loita Ja suorittanut hyvin huomat

tavan Ja menestyksellisen työn. On siis varsin merkittävä ta

paus, että hän nyt on kukistunut Ja saanut luovuttaa halli-

tusohJat toiselle miehelle tOistaikseksi, sillä hän tulee 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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kyllä takaisin, jos elää. Hän on syntynyt 1865 Ja on siis 

67 vuoden i k ä i nen , mutta harvinaisen eloisa Ja hyvissä 

missa. Hänen to imintansa valtiomiehenÄ on ainakin suurin 

tein yleisesti muistissa. Se on nHr. rikas, että on 

uskoa hänen vasta parikymmentä vuotta olleen johtavilla 

kOilla, nimittäin vuod esta 1910, Jolloin hän tuli ensi 

ran p äämin i steriksi, vähän aikaisemmin siirryttyään Ateenaan 

Kreetasta, Jossa hän oli voimakka sti toiminut 

na patrioottina saaren Kreikkaan yhdistämisen hyväksi. 

Kreikassa h ä.1 tavallaan nau.ttii arvonantoa eikä ku-

kaan kieltän e, että hän on sydämestä än isänmaanyst ävä 
xl 

kukaan muu kuin monarkistipuolue, Jonka vihan häntä 

olen itsekin ehtinyt todeta t ämän puolueen kannattaJissa. Nä

mä tietäv"t, että hän on tasaval talaisen ~att('~n vahvin 

m.aassa. Nämä eivät kuitenkaan olisi yksin saaneet häntä 

k istumaan, sillä par l amenti s sa hänellä on ollut vahva ase

ma, mut ta myöskin tasavaltalaisia puolueita oli 

Ja oppositiolla oli nyt vahva valtti käsissään, nimittäin 

maan erittäin va ikea taloudellinen asema ja huonot finans

sit. Ne eivä t kyll ä ole Veniseloksen syytä, sillä hän on 

voinut y lpeästi viitata siihen, että raha-asiat hänen 

tuksensa a ikana ; jatkuvasti paranivat ja alkoivat muuttua 

huonoiksi vasta kahdeksan kuukautta sitten, nimittäin 

nin kultakannasta luopumisen jälkeen. Mut t a ymmärrettävää on, 

e t t ä Jyrk-t toimenp iteet, Joihin hallituksen on t äytynyt 

tyä, silti voimatta pelastaa maata pulasta, herättivät 

jaa tyytymätt ömyyttä. Näyttää siltä, että Venhelos, ensin 

selitettyään suostuvansa ottamaan osaa mihin 

jestelyyn hyvänsä maan pelastamiseksi, lopulta 

tui syr~ään antaakseen tyytymätt bmille tilaisuuden koettaa 

x) Henkilö , joka on kauan asunut Kreikassa seurustellen suuren 
yleisön eikä poliitikkojen piirissä, on kuitenkin vakuuttan t, 
ettei Veniseloksella ole kansansuosiota, pikemmin päinvastoin. 
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voimiaan. Ne sisäpoliittiset olosuhteet, Joissa hallituksen 
, 

muutos t apahtui, oliva t monessa suhteessa dramaat tiset Ja 

kiintoiset s ekä erittäin kuvaavat Kreikan oloille. 

Yhtenä t ärkeänä kysymyksenä, Joka ratkaistiin Juuri 

Veniseloksen hallit~sen viimeisinä päivinä , oli kysymys u

sista vaaleista. Ei kuitenkaan niiden pitämisen ajankohdasta, 

sillä nyt muodo'stettu uus i ha ll i tuski n on samalla kannalla 

kui n Veniselos, Joka selitti, et tei hän suostu panemaan toi

meen va aleja enn en Lausann en konferenssin päättymistä , jottei 

t änä t ärk eänä ajankohtana syöksisi maata sisä isiin taistelui-

h i n J vet äisi hall i tuks en huomiota pois konferenssista . Tär-

eämpi oli kys mys siit ä , minkäl a i n en vaal ita pa otettaisiin 

käyt änt öön . Vaalij~x Je stelmä on kauan ollut Kre i kal le hyvin 

mutkikas kysymys, sillB e sim. v. 1926 k äytett iin suhteell ista 

vaalitapaa, mutta Pangaloksen diktatuurin kuki stumisen j älkeen 

vuodesta 1928 sa.akka en emmi s t övaali tapaa. Laki mä är""äk i n t ä tä 

nykyä en emmist ' vaalitavan k ::ytett äv äksi, mutta siitä huolimat

ta Venise l oksen ha llitus ehdotti l akia, j onka mukaan ensi -

tulevat vaali t toimitettaisi i n suhteellisen v ali t van mw-~an • 

i s t ä t ämä omituiselta t un t uva eSitys? Parlamentin 

ki ihkei s s ä k e skustelu issa Veniselos se l itti asian suoraan Ja 

peittelemätt ä : ne jyrkä t t oimenpi teet , Jo i h i n hallituksen on 

täytyn t ryhty ä maan raha-aseman pelastami s eksi, ovat synnyt-

täneet tyytymättcimyytt ä Ja tulevat vielä s ynnyttämään ; tämä 

Johtaa Joukon tasavaltalaisiakin oppositioon ja hän pelkää 

näin syntyneen tilanteen enemmist övaalitavan ollessa 

sä johtavan siihen , että monarkistinen puolue saa enemmiston, 

va i kka sen ohjelman pääkohdan takana on vain valitsijain vä

hemmi s t ö ; täm'"n tilapäisen enemmistön nojal la puolue voisi 

saattaa nykyisen valtiomuodon vaaraan ja syöst ä maan vaaral

liseen kuohuntatilaan. Hän on kyllä kolmesti ehdottanut mo

ne~kisteille kansanäänestyksen toimeenpanemista valtiomuotokysy

myksen lopullista ratkaista varten, mutta puolue ei ole 8i1-
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hen suostunu t. Toi saalta oltiin tietävinään, että puolue ti

lapäisen enemmiston nojalla hallitukseen päästyään aikoi Jär

jestel lä tärkeimpien kaupunkien varusväet mieleiatkseen 

ten panna toimeen itse kontrolloimansa kansanäänestyksen 

palaut taa monar k i an . Veniselos sanoi myöntävänsä 

litavan puutteellisuudet eik ä toisaalta vastustanut sitä suh

tee l lis en va alitavan vastusta jain väitettä, että tämä vaali

tapa ehkäisee pysyvien hallitus ten muodostamisen , mutta edel

l ä selitetyistä taktillisista syistä hän nyt tahtoi suhteel

lista vaalitapaa k äytett äväksi ensi va aleissa • 

Täm1 ehdotus hyväksyttiin huolima t t a monark istien va sta

rinna sta j a suhtee l lin en vaali tapa päätettiin otta a t ilapäi-

sest i käyt än t öön . 

Samanaika ises ti yritsttiin Ven iseloksen s uo stumuks ella 

hallitus~jan l aa jen t amista, n .s. e umeen isen hal lituk sen , 

kaikk ien puolueiden kokoomu shallituksen muodostamista parhaana 

hallituksena ny:cyisisså va i k eis sa oloi s sa . Monark istisen puo

lueen kielt äytymin en siihen osaaottamasta teki nämä a ikeet 

tyh jiksi. 

Kesk ell" n ä itä kiihkeit ä keskusteluja syntyi maassa 

vaarallinen lakkoliike, jonka aloitti at posti-, lenn ätin- j a 

puhelinvirkailijat. Aiheena oli huo no taloudellinen asema, 

kä on ymmärrettävää, sillä pa lkat Kreikassa ovat miltei e~ 

sistenssirajan alapuolella . Valtion tilivira ston alemmat vir

k amiehet päättivät yhtyä siihen, samoin finanssitarkastusvi

raston virkamiehet. Ateenan leipurityöläiset Ja raitioteiden 

henkilökunta osoittivat samoJa taipumuksia, Ja kommunistitkin 

a l koivat liikehtiä kohottaen punaisen lipun eräällä Ateenan 

torilla . Veniseloksen hallitus toimi hyvin tarmokkaasti näitä 

lakkoliikkeitä vastaan Ja parlamentin ka ikkien puolueiden kan

nattamana alkoi Jyrkästi sovelluttaa virkamiehiin lakia, Jo~ . 

leimaa rikokseksi valtion virkamiesten lakon säätäen vankeus-
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rangaistusta lakon johtajille 5 vuoteen saakka Ja siihen 

yhtyneille 1 vuoteen saal(ka. Lakkoliikkeet saatiin tukahde-

tuiksi. 

Venisel os esitti samaan aikaan parlamentille 

jonka mukaan hallit us saisi oikeuden ryhtyä ~yrkkiin 

sytoimenpiteisiin niiden sanomalehtien suhteen, Jotka 

lemättömällä tai st elulla hallituksen finanssitoimia va staan t 

kivät sill mahdottomaksi toimia riitt ävän tarmokkasti maan 

raha- aseman pelastamiseksi. Veniselos teki asiasta kabinetti

kysymyksen selittäen , ett ä hänen on mahdoton hallita ilman 

t ä tä lak ia. Hän koht a si parlamentissa vastustuspuolueiden 

holta mit ä jyrkintä va starintaa, ja t ähän kysymykseen 

kukistui. 

Hallituspulan selvitt ämi s eksi yritet t iin 

ja . Veniselos itse erohakemuksensa Jätt äessö- n lienee huoma

uttanut tasavallan presidentille vaarasta, j oka uhkaisi, Jos 

hal lituksen muodostaminen j atettäisiin monarkistipuolueelle, 

Kan sanpuo lueelle, niinku in se it seään kutsuu, tai Edis tys

mielisten l iitolle, jolla myÖSkin väitet~än olevan monarkis

t isia ta ipumuksia. Aluksi suunni t eltiin tasavaltalaista 

mushallitusta, mutta tämä aije meni karille erimielisyyteen 

siit ä, onko uudet vaa lit to imite~ tava v i i pymättä vaiko vas

t a Lausannen ko nferenssin jälkeen. Sellainenki n suunnitelma 

sukelsi esiin joider~in poli i t ikko j en mi elessä, et t ä parla

mentt i antaisi pulan vuoksi Veniselokselle oik euden J ärjes

t ää omalla vastuullaan raha- Ja f i nanssikysymykset. Tämä 

aije ei päässyt alkutaipaleellekaan, sillä Veniselos vasta

si kysyttäessä: olen useaan kertaan jyrkästi selittänyt, 

etten rupea diktaattoriksi. 

Hal lituksen muodosti työläis-agraaripuolueen johta j a 

Papanastassiou, Joka samalla otti itselleen ulkoasiain sal

kun sekä myöskin sotaministeriön. Rahaministeriksi Jäi 

loksen hallituksesta siihen äskettäin liittynyt Varvaressos. 
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Hänen puolueensa ei ole nimestään huolimatta sosialidemokraat

ti n en vaan er äänlainen tasavaltalainen liitto, Jonka hän itse 

on perus tanut, Papanastassiou on tuttu henkilö Kreikan poli

tiikassa, johon hän ilmestyi samoihin aikoihin kuin Veniselos. 

Hänen 1910 perustamansa Sosiologisen ryhmän haJottua, hän 

iyi Veniseloksen liberaaleihin, mut ta ei k auan toimi nut yh

d e s sä hänen kans saan . Hän on aina ollut vakaumuksellinen ta

saval talainen , ja hänen päämin i s terin·· ollessaan 19 24 julistet

tiin Kreikassa tasavalta. 

Papanastassioun ha llitukselle ei ennusteta pitkää ikää 

eikä tietenkään helppoa työtä . Häntä kunnioitetaan 

si , että hän nyt muiden oppositiopuolueitten s yr j ään vet äyty

essä yksin pel a sti tilanteen . Hänen ohjelmansa pääkohdi s ta ma i

nittakoon s euraavaa. Uu et vaalit toimitetaan elokuun l opulla 

tai viimeistään syyskuun alussa, riippuen Lausannen 

sin päättymisest ä . Tärkeimpään kysymykseen, ulkomai siin ve lko i

hin nähden h-n on vakuuttanut, ett " kaikin kei noin koetetaan 

taata velkojille suur i n määrä , minkä maan taloudellinen 

sallii. Hallinnossa usi pä~ministeri aikoo tote t uttaa mitä 

Jyrk int·· s :';ästävä i sy ttä . Ulkomaisessa kaupassa pyrit ään edel

l een saamaan aikaan vaihto~auppaa. Ulko pol i t i ikassa ei tul e 

t apaht umaan muu t oksia, sillä Kreikan ulkopolitiikka on kerta

kaikkiaan mä1ir··tty pyrkimään rauhan ja yst ävyyden s iiilyttämi

seen kaikki en maiden kanssa. :s.lkanin yhteisto i rni ntapyrkimyks ll 

le Papanastassioun odo t etaan antavan vauhtia, sillä hän 

na ollut sen innokas kannattaJa.-

Veniselos on siirtynyt hyvin tarvit l:.emaansa lepoon, 

nes tulee J älleen hänen aikansa astua maansa johtoon. Kun 

set ovat kuluttaneet yoimansa Ja auktoriteettinsa raskaassa 

taloudellisessa lt&mppu' lua 8& , käännyt ään kaiketi Jälleen hänen 

puoleensa, sillä hän on Kreikan "vahva mies". 

Roomassa, kesäkuun 3 päivänä 1932. 
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err i n i s t eri • 

Täten on inulla lcunnia l ähettää Teill e, Her-

• r a L t n i s t eri Suomen At eenass olevan l ähetys-

t "n r a ortti N:o 2, Jonka ot sikkona on: 

Veniseloksen paluu hallitukseen . 

Vast anottakaa , Herra 11 i n i s t eri , erinomai-

sen kunni oi tuks eni v "uutus . 

• 
Vapaaherra Å, S. YRJÖ-KOSKINEN , 

Suomen Ulko asia i nministeri , 

. e 1 s i n k i . 
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Asia: Veniseloksen paluu 

halli tukeeen. 

Nii.ien diktatuurimaiden joukossa, Joissa minulla on 

n ia edustaa Suomea ja Joissa hallitukset pysyvät vakaasti 

koillaan kypsyen Ja toivottavasti viisastuen viroissaan, sattuu 

olemaan parlamentaarisesti ha llittu Kreikka. Silti sielläkin on 

ollut varsin vakava hallitus, sillä neljä vuottahan Veniselos 

on hallinnut, mutta nyt on äkkiä j ärJestetty oikea 

til , mi tii yllätyksi" voidaan toimeenpanna sellaisissalcin parla

mentaarisesti halli~uissa maissa, Joissa on vahvaan 

nojaava hallitus . dellisess ö. raportissani kertoe sani 

sen hallituksen kuklstumiseata hieman omituisissa oloissa 

uud en muodostamisesta, m~initsin, ettei uudelle ennuste~Q 

ik ~ii Ja ett ä Veniselos kai taas palaa valtaan. 

kaan osannut olla niin kaukonäköinen, että olisin ennustanut 

uuden hallituksen kukistUA~ ennenkuin raporttini oli halli-

tukselleni ehtinyt. 

Puolustuksekseni vaikka en usko, että kukaan haluaa 

~inua syyttää lyhytnäköiayydeatä huomautan vain, että Papa-

nastassioun hallitus sekin kukistui sangen oudolla tavalla, 

niin että sitä 011 JOkseenkin vaikea Odottaa, ainakin Roomaa-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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sa ollen, kun ei ole tilaisuutta läheltä seurata kaikkia 

juonia. Ajateltakoon, että uusi hallitus ottaa ohjelmaansa 

sosialivakuutuslain, Jonka edellinen hallitus on valmistutta

nut ja josta se on tehnyt esityks en kamarilIe. Ennakkoneu

votteluissa Veniselo s sanoo, ettei oppositiossa olevL enem

mistö ole suvaitseva sen äänestämis t ä niin kiireellisesti 

kuin uusi hallitus haluaa, koska sit ä on vielä eduskunnan 

valiokunnissa hark1ttavu, vaikka se on hänenkin vakaumuksensa 

mukaan aivan erinomainen, tieteellisellä tarkkQudella valmis

tettu. Uusi pääministeri kyllä neuvotteluissa pysyy kannal

laa n ja ainakin haluaa saada panna lain voimaan hallinnol

lisessa j ärjestyksessä jättä en eduskunnal le tilaisuuden 

min teh ä siihen muutoksia, mutta hän ei kuitenkaan esittä

ytymi s puheessaan kamarilIe tee asiasta kabinettikysymystä, ai

noastaan ilmoittaa hallituksen pit"vän s1 t ii en sisijaisen tär

keän-. Vastustuspuolueen imiss" Veniselos hieman arvostelee 

Papanastassioun pi kku P olueen joutumista hall itusta muodo sta

ma.an Ja v"i ttää t ä t ä puoluetta luokkapuolueeksi , j ota s en 

n i menmuut oskin en nen se oli Tasavaltalainen unioni, nyt Työ-

l äieten- agraarien puol e) hän en mielest ~cn osoittaa . Mut t a 

hän l upaa u delle ha llit sel l~ kamarin ene 5. 0 . oman 

puolueensa kannatuksen . lamaa vak uttaa Mikalakopoulos , enti

nen ulko mi nisteri. Siis opposition Johtajat lupaavat kannatus

ta . Tämen jälkeen pidet-än viiden miiluut in :wällhetki, jonka 

j älk een Papanastassiou nousee puhujala valle ilmoittamaan, että 

hal li tus eroaa, koska se on pyyt" nyt en e ist ··lt ·· täyttä kan

natusta , mut ta Veniseloksen puheen sis"llys enemmän kuin s en 

yksity iset lause~t osoittaa , ettei hallitus sittenkä - aisi 

yri ttää t äytt ää tehtäv·· än5ä. Tälle hänen ilooitukselleen kama

ri t aput ti kasiaän. EronpyynnJss-än hän ilmoittaa syyksi sen, 

ettei kamarin enemmistä ollut halukas antamaan hänen halli 

tukselleen täytt :' kannatusta. Ja suullisesti hän presidentille 
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vielä vakuuttaa todellakin s aane ensa Veniseloksen puheesta 

sen käsityksen, ettei uudel l a hallituksella ole enemmistön 

r a ja t 0 n t a luottam s t . ~it ä muut en tU:3e syyt 'kse en, 

että hinen puo lueensa olisi luokkapuol~e . ilmo itt i hän kama

rissa, e t t~ vasta Ven iselokselta sai t ietää tästä seikasta. 

Kielt ~ättä siis iin omitui nen asiankulku , et t ei vaa

dittane s it" ennakolta aavistamaan. Kovinkaan monia vastaavia 

esimer kk e j " 

Siitöi 

ei voitane par lamentarismin historiasta l · yt:·~. 

keskustel sta , j oka k ävi hallituksen eroami s i l mo i-

tuksen edell ~ . tarvitsee mainita vain pari kiint o isempaa koh

taa. Muu on liian yksityiskohta i s ta sisäpOlitiikkaa . OhJelma

puheessaan Papanas t ssio u a~leviiva si , y stävällisten s~htei tten 

S ~ilyttämisen ohe l la kaikkiin maihin , erituisesti valmeuttaan 

pyrkimään Balkanin yhtei s toimintaan. Täll ' in hän mainitsi Krei

kan ja Turkin yhä lujit t uvan ystävyyd en , mutta samassa hen

genvedossa myö skin ystäv yssuhteen Jugo s l viaan ja Roman iaan. 

Tämä on s ik"l i i intoisaa, että se ei ola sopusoinnussa Ita-

11 n politiikan kanssa ja oscHttaa sii s , ett" Kreikka sel

västi pysytt äytyy erill "än kovin intiimistä syleilystä Itali

an kanssa, Ja että ys t ävyysliitossa Turkki - Kreikka - Italia 

on vi s si rako . Ent inen ulkoministeri ' kalakopoulos vastaus

puheessaan tähän kohtaan vain huomautti , ettei kukaan 

sa ole erimieltä hallituksen yst ävyyspolitiikasta. Sen 

hän, käyttäen hyväkseen siirt ymist ään tavalliseksi edustajaksi, 

puhui erittä in avonaisesti Kreikan ulkomaankauppapolitiikasta, 

kompensa tiokaupasta. Hän sanoi, e t t ä tätä politiikkaa tullaan 

no_dattamaan niiden maiden suhteen , joiden kauppa on Kreikal

le passiivinen. "Olisi JärJetöntä tbhdä kompensatiosopimuksia 

niiden maiden kanssa, Joihin kauppamme on aktiivinen", niin 

kuuluivat hänen sanansa. Tämä oikea Ja luonnollin en periaate 

tulee harvoin näin suorasukaisesti lausutuksi. Siitä on selvä 

johtopäätös. että niiden maiden, Jotka ostavat Kreikasta 

män kuin sattuvat saamaan sinne myydyksi. on katsottava e 
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sä ja puo lustettava etujaan. Tässä asemas sa on kaikessa vaa

timattomuudessa myöskin Suomi. Tahtoisin tässäkin yhteydessä 

Kreikan enti s en (ja nyt taas nykyisen) ulkoministerin 

johdosta korostaa sitä, että meidän on syytä valita 

maista se tai ne, j oi d en kanssa tahdomme käydä kauppaa, ja 

si tten omia val ttejamme käyttäen pakoittaa tämä tai nämä 

ost ajiksemme. Kr eikka ei omasta 

väksemme , niinkuin ymmärrettävää 

sanoJakin , eivätkä muutkaan. 

aloitteestaan tee mit ään hy

on ilman Mi kalakopouloksen 

Uuden hallituksen muodostaminen kävi tällä kertaa pikai

sesti . Yksityisissä neuvottel issa havaittiin turhaksi yr itt ää 

udestaan suurempaa tai pienempiä kokoomushallitusta, ja 

p ä Veniselos muodosti hallitu , sen, jossa hän itse hoi taa , 

pait si pä ·· inisterin teht··vi ä , mydskin Oikeusministeriön . Uusi 

hallitus ei tulee käymään käsiksi varsina iseen lain s äädäntd

ty"hön , s e vaan valmistaa uudet vaalit, joiden nyt ilmoita-

taan voivan 

s ä idäntöas ia ~ 

vaksi koolle, 

tapahtua elokuun 7 tai 14 p ä ivänä. Ainoa lain

jota varten eduskunta tulee lomaltaan kutsutta-

on sosialivakuutukse~ s äät äminen, joka tulee 

e s ille ensi kuussa, niinkuin Veniselos Jo on luvannut • 

tulee sanomalehtilakiin, Jo hon Veniseloks en hallitus äsken ku

k is t ui, ovat uuden hallituksen Jäsenten lausunnot siitä hää

lyviä , mutta näyttää siltä, että Ve.niselos on nyt havainnut 

mahdolliseksi hallita ilman sitä usiin vaå leih in saakka. Ba

panastassioun hallitus ei ollut ehtinyt tehdä juur i muuta 

kuin määrätä ert isen diktaattori Pangaloksen karkoitettavaksi, 

koska hänen puoluelaisensa olivat ~~venneet Jälleen häärää

mään. Mut ta edeltäjänsä tämän ainoan toimenpiteen uusi hal

litus aikookin Jättää voimaan, sikäli kun ei Pangaloksen it

sensä vaatima karkoituspäätöksen laillinen käsåttely pakoita 

sitä muuttamaan. 

Ei liene tarvis tässä luetella Veniseloksen uuden 

hallituksen Jäseniä, Jotka yleensä ovat uua~ miehiä 
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tuJa kansanedustajista sillä tavalla, että he kukin vaalipii

rissään voivat hyvin toimia liberaalisen puolueen hyväksi ensi 

vaaleissa. Paitsi Veniselosta on Jälellä vain kolme 

lisen hallituksensa Jäsenistä. nimittäin Mikalokopoulos, 

nisteri ja pääministerin apulainen, Varvaressos, rahaministeri, 

joka säilytti tämän paikan myös Papanastassioun hallituksessa , 

s ekä Gonatas , kedonian ministeri-kenraalikuvernöÖri . 

Uuden hallituksen Johtohenkilöt ovat jakaneet parhaansa mu

kaan sekä työn että virkistyksen, Jota kumpikin heistä 

t ~ kaipaa. Lausannen konferenssissa edustaa Kreikkaa Mikaloko

pouJ.os, apunaan rahaministeri Varvaressos sekä Kreikan 

ja Parisin lähettiläät, mo l emmat Politikset. Veniselos matkus

taa t.k. 20 p ä ivän tienoilla Bagnolles'een. jossa hän viipyy 

kolmis en viikkoa. Ja vaalien jälkeen !ikalokopoulos suunnittelee 

1" töä vedenjuontiin Emsiin . 

L len täten kertoneeni kaikki, mikä 

tässä uud e s sa hallitusvaihteessa. Kaikki 

vin Järjestetty. Mutta maa on levoton, 

saat ta kiinnostaa 

näytt ää slls olevan 

hätä suuri, 

keetkään eivät ole l akanneet. Voi käydä niin , ettei 

joka utta hallitusta muodostettaessakin oli sairaana. saa 

nittelemallaan rauhall isella tavalla tyoskenne l lä t ä ssä vaali

kaudenhallituksessa . 

Roomassa, kesäkuun 10 p ä ivänä 1932. 


