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Lähetyst ö1l ä on täten kunnia ohellisena Mi

nisteriölle lähettää Suomen Ateenassa olevan l"het~s

tön raportti N:o 1, Jonka otsikkona on: 

Kreikan tuorein Roliittinen rii takysymys • 
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Asia : Kreikan tuorein poliittinen rii

takysYlDls • 

~~ 

Salainen, 

~J. (b3r, J? 

• '5.3. 

{) ~~.3 

Kreikka on sis ~isten pol iit t isten puolueriitaisuuksien luvat

tu maa . Ja kuvaavaa on , ett ä niihin sekaantuu aina tavalla tai 

toisella Veniseloksen nimi . Tietysti tim~ johtuu osaksi siitä, että 

hän on maan suur imman olueen, täll ä k ertaa oppositiossa Olevan , 

johtaja, mutta lienee siinä j ot akin muutakin , henkil ' kohtai sta . 

Viime viikkoina taistelu on ollut aivan erinomai sen k iivas, jopa 

siin~ määrin , että on luultu Veniseloksen äskettiin Kreetal la pi

täm~ poliittisen puheen osoittavan Kreikan joutuneen s isäisen s o

dan kynnykselle. Niin v oisi olla, jos 01181 kysymys muusta maasta 

kuin Kr eikasta. t t a siellä on pitkien aikojen kuluessa totuttu 

poliittisten intohimo jen jatkuvaan k iihtymystilaan, se on siellä 

normaalitila, siellä eivä t merkitse sanat eik;' teotkaan aivan sa

maa kuin ne merkitsisivät jossakin muussa, sisä1siin taisteluihin 

vähemmän tottuneessa maassa. 

Nyt on ollut kysymys seuraavasta riidasta Tsaldariksen kan

sanpuolueen Ja Veniseloksen libera alis en puolueen välillä. Viime 

maaliSkuussa tapahtuiva t vaalit Ja Ven1 s eloksen puolue jout ui tap

piolle. Kun tulos tuli tunnetukSi, yri tt1 kenraali Plastiras val

lankaappausta mutta ei onnistunut. Tsaldaris muodosti hallituksen, 

Ja V~niselos sai väistyä kauan käsissään pitämästään vallasta. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Ta vallinen , 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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Entiset oppositiopuolueet tekivät Veniaeloksen Ja Plastirakaen 

v"lillä kaappausyrityksen aikana Ja Jälkeenkin vallinneesta l ähei

sestä suhteesta sen Johtopäätöksen. että Veniaeloksen tåytyi olla 

vastuussa kaappauksesta. 

Hänt" syytettiin tnst" Julkisesti parlamentissa. Kun hän it

seään puolustaessaan lausui er· itä sanoja, Jotka n"yttivät puo

lustavan Plastiraksen tekoa. syntyi istunnossa mellakka. jonka 

johdosta Veniselos koko puo lueensa seuraamana l ähti pois istun

nosta selittäen pysyvänsä po issa niin kauan kunne~ halli tus on 

turvannut keskustelujen vapauden . 

Eduskunta lähti lomalle t "m8n Jälkeen. Loman aikana sattui 

erittäin valitettava tapaus. Jotkut tuntemattomat tekivät murha

yrityksen Veniselosta Ja h~nen rouvaansa vastaan näiden palatea-

sa autolla kaup i n ulkopuolelta. Toinen auto ajoi heitä takaa 

parikymmentä minuuttia ampuen koko aj an. Veniseloksen rouwa haa

voittui. kuljettaja taisi kuolla, mutta häne en itseens~ ei 

kaan l uoti sattunut. (Kreikkalaiset ovat Jo k auan p i t " eet Veni

selosta Wkovana" . si l l" h" t" vastaan tehdyist~ murhayritykBisti 

ei ain oakaan ole onnistunut .) Hu olimatta ponnistuksistaan , halli

tus ei ole v iele. onnistunut 8aamaan selville murhayrityksen teki

ritä ( huhut ovat kertoneet , että ne ovat l "ydettävissä poliisi

laitoksest& tai sitä läheltä) . Ja tämä on tietysti yhä enemmän 

suututtanut liberaale ja. 

Parlamentin J"lle.. kokoonnuttua liberaalinen puolue 

n-t lupauksensa eikä ole pal annut työhön. Vähitellen on uiten

kin alkanut ilmetä virtaus, Jok a vaatii sovintoa JohtaJain 

Ja veniseloslaisten palaamista parlamentti in. Sekä Veniselos että 

Tsaldaris itse ovat t amän v1rtauksen kannalla , Ja se kasvaa yhä. 

Viimeksi on parlamentin presidentti Vazlk1 asettunut samalle kan

nalle Ja ollut r1itapuolten kesken välittäJ"mä. 

On tehty ehdotus Veniselokeen Ja eräiden siv1ilihenkilöiden 

armahtamlsesta mitä tulee todelliseen Jai .ii, ••••• _" •. 

t yyn syyllisyyteen kaappaus,-rityksen suhteen. Kanm08, 
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ulkoministeri, on selitt ~nyt eroavansa, ellei armahdusta 

tä. Täten on 

Hal.lituksessa 

sovintopolitiikka saanut voimakkaan 

on vain ko lme leppymät nt", Joiden 

mentissa on varsin väh"inen. 

vahvl.tultsen. 

kannatus parla-

Kun ei kukaan näyt" todella haluavan ep" illä hallituksen 

hyv~" t ahtoa murhayrityksen tekiJ"in selville saamiseksi , on 

dennBköistä, ett:' r auha saadaan pal.aamaan maahan. Kr eikassa on 

sent~än huolimatta ka ikesta, urheiluksi kehittyneestä poliitti

sesta kiihkomi elisyydestä, tervettÄ valstoa Ja is:;.nmaall1suutta 

niin että v"lttäV$t antamasta riitojen Johtaa maan onnettomuu

teen. Armahdusasi a n yykin tul.evan tai Jo tulleen my"nteisesti 

rat kaistuksi. 

Ankarassa, 20 p . marrask. 1933· 

( - ) Artti . 


