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Ανδρεϊκότερος του Ανδρέα 
στη χθεσινή «πρώτη» του Φλωράκης: 

Μόνο σε στιλ 
Λάζαρη οι 

μονοεδρικές
Δήλωση με νόημα: «Η  εκκλησία είναι ορθό
δοξη. Οποιος θέλει μπαίνει και ανάβει κε- ι 

ρί». Σ Τ Η  ΣΕ ΛΙΔ Α  4

Αλλά φοβάται και 
αυτοδυναμία Ν.Δ. 

λόγω Συνασπισμού
Λ  ΝΕΚΡΟΥΣΕ πρύμναν» χθ€ς ο Κ. Σημίτης και 

ταυτίστηκε με τη γραμμή που «καθορίζουν ο 
» »  ^^»π ρ ό εδ ρ ο ς και τα όργανα του Κινήματος».

Μια μέρα μετά την αποδοκιμασία του από το κόμμα του, 
ο κ. Σημίτης, μιλώντας στον Πειραιά, προσπάθησε να υπο
βαθμίσει το θέμα που δημιουργήθηκε από πρόσφατη δήλω
σή του, σύμφωνα με την οποία, το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικό»; 
«δεν αποκλείεται», να προτείνει κυβέρνηση χωρίς πρωθυ
πουργό τον κ. Παπανδρέου. «Για μένα έχει κλείσει το θέ
μα», επανέλαβε πολλές φορές. ΣΕ/1. 5.

Λίστες Ν.Δ. 
με δόσεις
Ο Ράλλης στην Κέρκυρα 

Η  κόρη του Κανελλόπουλου 
στην Ηλεία Φ Στη ΣΕΛ.6

Τι δείχνει 
η νέα 
προκήρυξη
ΣΤΗ ΣΕ/1. 23

=αφνιάζ€ΐ ο Γρίβας...
Δεν
εντυπωσίασε 
μόνο με τις 
σοβαρές και 
μετρημένες 
δηλώσεις του ο 
υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός 
κ. Ιωάννης 
Γρίβας
(«Αποστολή μας 
η διενέργεια 
τίμιων και 
αδιάβλητων 
εκλογών»), αλλά 
και με την 
ωραία άγνωστη 
που τον 
συνόδευε στη 
Κθεσινή 
ορκωμοσία.
Οσοι περίεργοι, 
κάθετε ότι 
πρόκειται για 
την κόρη του,

■ Ειρήνη, που θα 
εκτελεί χρέη 
ιδιαιτέρας 
γραμματέως 
του, στο 
σύντομο 
διάστημα της 
πρωθυπουργίας 
του. ΣΕ/1. 24-25

Ιδού ο ΙΟ Σ  
του κομπιούτερ

Θα χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή και 
δεκατρείς, ο διαβόητος «ιός των κομ- 
πιούτερ»; Αυτός, δηλαδή, που εξαφα
νίζει τη μνήμη των υπολογιστών; Μπο
ρεί ο φόβος να είναι υπερβολικός, αλ
λά επιχειρήσεις, Τράπεζες, οργανι
σμοί έχουν λάβει τα μέτρα τους. 
Ποιος είναι ο «ιός», στις ΣΕΛ. 24-25

Α χ  Ν ιό νιο ...
Εχασε χθες την ψυχραιμία τουοΔιονύ- 
σης Σαββόπουλος, καθώς ζητούσε το 
δίκιο του σε ζωντανή ραδιοφωνική δια
μάχη του με τον « Ταρζάν» του SKY. Το 
τι είπε, δεν γράφεται στην 1η σελίδα. 

Διαβάστε τη ΙΟη
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Eiömtic - Πολιιικιϊ
Συγκεντρώσεις 

του Συνασπισμού Αποκλθ€ΐ υποστήριξη ΠΑΣΟΚ σε Καραμανλή ο Γ. Νικολάου
Εκδηλώσεις του Συνασπι

σμού σήμερα:
Στη Γερμανία, τριήμερη πε

ριοδεία από τις 13-15 Οκτω
βρίου με τον Σπ. Χαλβατζή.

Στην Κομοτηνή, συγκέντρω
ση με ομιλητή του Μ. Τρανταλί- 
δη.

Στην Αθήνα:
Στη Γενική Γραμματεία Δημο

σίων Εργων, περιοδεία στις 11 
π.μ., με τον Α. Λεντάκη.

Στου Ζωγράφου (Φοιτητική 
Εστία), συγκέντρωση στις 8 μ.μ. 
με τον Α. Λεντάκη.

Στους εργαζόμενους του Δή
μου Χαλανδρίου, περιοδεία στις 
12 το μεσημέρι, με τον Μ. 
Δρεττάκη.

Επίσης, ο Μ. Δρεττάκης θα 
μιλήσει σε συγκέντρωση στο 
Αιγάλεω στην περιοχή Αναγέν
νηση στις 6.30 μ.μ.

Στον ΟΣΕ (Καρόλου), περιο
δεία στις 11 π.μ., με τη Μ. Δα- 
μανάκη.

Στο ΚΑΤ, περιοδεία στις 11 
π.μ. με την Α. Παπαρήγα.

Στο Αιγάλεω, στην πλ. Λαμ- 
πράκη, συγκέντρωση στις 6.30 
μ.μ., με ομιλήτρια τη Φλ. Νικολι- 
δάκη.

Στην Εθνική Στεγαστική (Στα
δίου), περιοδεία στη 1 μ.μ., με 
τον Γ. Τόλιο.

Στο ΙΚΑ (Αιγάλεω), περιοδεία 
στις 12 το μεσημέρι, με τον Α. 
Σούφη.

Επίσης, ο Α. Σούφης θα μιλή
σει σε συγκέντρωση στην Αρ
γυρούπολη στο Πν. Κέντρο στις 
8 μ.μ.

Στους εργάτες Δήμου στην 
Αγ. Παρασκευή περιοδεία στις 
12 το μεσημέρι με τον Π. Παπα- 
γιάννη.

Στου Γκύζη, περιοδεία στα 
στέκια νεολαίας στις 6.30 μ.μ., 
με τον Δ. Περπατάρη.

Στη Ν. Φιλαδέλφεια (Ειρήνη), 
περιοδεία σε καφενεία.

Στον Αγ. Παύλο Βάθης, σύ
σκεψη γυναικών στα γραφεία 
του Συνασπισμού (Ακομινάτου 
και Αγ. Παύλου) στις 7 μ.μ.

Στο Αιγάλεω, σύσκεψη νεο
λαίας στα γραφεία του Συνασπι
σμού στις 7 μ.μ.

Στην Καλλιθέα (Θησέως 
141), σύσκεψη γυναικών στις 7
μμ-

Στον Ταύρο, σύσκεψη μα
θητών ΤΕΛ-ΤΕΣ στο αμφιθέα
τρο Λυκείου στις 9 μ.μ.

Στο Καματερό, συνεστίαση 
στην εθνική εστία στις 8.30 μ.μ.

Στο Μοσχάτο, συγκέντρωση 
γονιών-μαθητών για θέματα 
παιδείας στις 7.30 μ.μ„ με τη Β. 
Πιαδίτου.

Στα κεντρικά γραφεία του Συ
νασπισμού θα γίνουν οι εξής 
συγκεντρώσεις:
— Λευκαδίτες νεολαίοι, σύσκε
ψη με ομιλητή τον Δ. Κοντοφά
κα.

Εργαζόμενοι στον ΗΛΠΑΠ, 
σύσκεψη στις 5 μ.μ., με ομιλητή 
τον Μ. Δημογεροντάκη.
— Ετεροδημότες της Κέρκυρας, 
σύσκεψη στις 6 μ.μ., με ομιλή- 
τρια τη Μ. Πρίφτη.
—  Ετεροδημότες της Πρέβεζας, 
σύσκεψη στις 6 μ.μ.

• Οι επιτροπές του Συνασπι
σμού γι' αυτούς που κατάγονται 
από την επαρχία και τους ετερο
δημότες (εθνικοτοπικές) θα λει
τουργούν στην οδό Μ ΕΝΑΝ
ΔΡΟΥ αριθ. 44  τηλ. 5248155 - 
5248159.

«Δ εν  νομίζω ότι το ΠΑ ΣΟ Κ 
θα υποστηρίξει ποτέ υποψη
φιότητα του Κωνσταντίνου Κα
ραμανλή», δήλωσε χθες στο - 
(Κανάλι 15) ο Γιάννης Νικο
λάου, μέλος της τριμελούς 
γραμματείας του Εκτελεστικού 
Γραφείου του κόμματος.

Και πρόσθεσε: «Δ εν  πι

στεύω ότι το Π Α ΣΟ Κ  θα επιβε
βαιώσει ποτέ την πολιτεία του 
κ. Καραμανλή, "ανασύροντάς" 
τον από την Πολιτεία».

Μιλώντας για τις σχέσεις 
Καραμανλή - Παπανδρέου, εί
πε: « Ο  Ανδρέας Παπανδρέου ή
ταν πρωθυπουργός και ο Κων
σταντίνος Καραμανλής Πρόε

δρος της Δημοκρατίας. Οι σχέ
σεις τους καθορίστηκαν - και έ
τσι έπρεπε να γίνει - από την 
πολιτειακή τους σχέση. Μέσα 
σε μια περίοδο ομαλότητας εί
χαν αυτή την αρμονική σχέση 
παρά τις εκ διαμέτρου αντίθε
τες απόψεις και πεποιθήσεις.

Βεβαίως η εκτίμηση του Αν-

δρέα Παπανδρέου σε σχέση με 
τη λειτουργία του Κωνσταντί
νου Καραμανλή στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας προφανώς 
δεν συνεπάγεται και την εκτί
μησή του για την ευρύτερη πο
λιτική θητεία του Κ. Καραμανλή 
σε όλο το διάστημα της πρωθυ
πουργίας του, κάτι για το οποίο 
ολόκληρος ο δημοκρατικός κό

σμος είναι αντίθετος».
Οι δηλώσεις του Γιάννη Νι

κολάου έρχονται σε αντίθεση 
με εκείνες που φέρεται ότι έκα
νε ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν 
μερικές μέρες (χωρίς ποτέ να 
διαψευστούν) και δεν απέ
κλειαν υποστήριξη υποψηφιό
τητας του κ. Καραμανλή για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας.

Σημίτης: Μπορεί και 
αυτοδυναμία της ΝΔ

Του Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ

ΠΛΗ Ρ Ω Σ ταυτισμένος με 
τη γραμμή που χαράζουν 
ο Α. Παπανδρέου και τα 

όργανα του Π Α ΣΟ Κ  εμφανί
στηκε χθες ο πρώην υπουργός 
και μέλος του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου, Κώστας Σημίτης, μια 
μέρα μετά την επίθεση που δέ
χτηκε από το κόμμα του, το ο
ποίο τον κατηγόρησε ως υπο- 
νομευτή της ενότητας, με α
φορμή προχθεσινή δήλωσή 
του για τον πρόεδρό του.

Οπως είναι γνωστό ο κ. Σημί
της σε δημόσια συζήτηση είχε 
πει ότι μετεκλογικώς το ΠΑ
ΣΟΚ «δεν αποκλείεται» να προ
τείνει κυβέρνηση συνεργασίας 
με το Συνασπισμό, χωρίς να εί
ναι πρωθυπουργός ο Παπαν
δρέου όπως έγινε και τον περα
σμένο Ιούνιο. Χθες, μετά την α
ποδοκιμασία του - με εντολή του 
κ. Παπανδρέου - από το Γ ραφείο 
Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υ
πουργός προσπάθησε να υπο
βαθμίσει το θέμα. Σε ομιλία του, 
στα εγκαίνια του εκλογικού του 
κέντρου στον Πειραιά, μίλησε με 
πάθος για την ενότητα και τη συ
σπείρωση του ΠΑΣΟΚ. Και λί
γο αργότερα, σε δηλώσεις του 
στους δημοσιογράφους είπε «οι 
εφημερίδες έγραψαν για ένα θέ
μα που δεν ήταν υπαρκτό» και

r ' τθεσε ότι γι’ αυτόν «έχει 
σει». Δεν διέψευσε, πάντως, 

την επίμαχη φράση του.
Στην ομιλία του ο κ. Σημίτης 

προσπάθησε να είναι ισορροπι- 
στικός (επανέλαβε τα περί «νέου 
προσώπου του ΠΑΣΟΚ») αλλά 
εξέπληξε με ορισμένες θέσεις 
του που είναι πανομοιότυπες με 
τις θέσεις του πιο σκληρού τμή
ματος του κόμματος.

Ο κ. Σημίτης τόνισε ότι:
•  «Εκείνο που προέχει τώρα εί
ναι η ενότητα και η νίκη του 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές». Πρόσθε
σε ότι «σε ένα κόμμα χρειάζον-

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ται ο διάλογος και οι διαφορετι- I θορίζουν ο πρόεδρος και τα όρ- 
κές απόψεις», αλλά «υπάρχουν γανα του Κινήματος», 
στιγμές που ο διάλογος σταμα- ·  Υπενθύμισε ότι ήταν από τους 
τάει, όπως τώρα. Τη γραμμή κα- | συνιδρυτές του ΠΑΣΟΚ και γι'

Αλλαγές 
στις λίστες 

του ΠΑΣΟΚ
Αύριο το πρωί θα πρπγυστοποηχθςλσίο itvo&v'Vfio «Ιντερκοντι- 

νένταλ» έκτακτη σύνοδος της Κίντρψης Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. μ€ 
θέμα τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος.

, Και μετά την αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να μείνουν ανοιχτοί 
οι συνδυασμοί Επικράτειας και των περιφερειών της Αθήνας, τις 
οποίες θα καταρτίσει προσωπικά ο Α. Παπανίρέου.

Σύμφωνα με χτεσινές πληροφορίες, υποψήφιοι θα είναι:
— Στην Ηλεία ο Ηρακλής Παπαύόηουλος, αντί του Θανάση Ράλλη.
— Στην Αρκαδία ο κ. Κατσίνης.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα της υποψηφιότητας του Παν. ΓΈννη- 
ματά, τέως συμβούλου του Γεωργίου Ράλλη, στη Μεσσηνία.

Ιδιοι θα είναι οι συνδυασμοί στη Βοιωτία, στη Λέσβο, στην Εύ
βοια, και στην Καρδίτσα, που όμως δεν θα πολιτευθεί ο πρώην βου
λευτής Σέφης Αναστασάκος.
— Δεν θα είναι υποψήφιος κανένας από τους τέως στρατηγούς Κου· 
ρής.' Βασιλικόπουλος και Σπυριούνης.

Από τον συνδυασμό της Α' Αθηνών αποκλίίονται οι κ. Αγγελάκης, 
Πανοπούλου, Μαρκόπουλος. Καρός. Ο Ευάγγ. Κουλουμπής «μετατί
θεται» στη Β' Αθηνών.

Στη Β’ Αθηνών <5εν θα είναι υποψήφιοι οι κ. Ζαρκάδας, · Κοντο- 
γεώργης, Ρόσιος, Κουσουρής, Περιστεράκης και Ηρώ Καββαδία.
• Ο πολιτικός μηχανικός κ. Σπύργος Ζαννιάς, πρώην αντιπρόεδρος 
της «Ο Α », θα περιληφθεί, όπως έγινε γνωστό, στο ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ στη Β' Περιφέρεια' Αθήνας.

αυτό - είπε - «όροι όπως διασπα
στές και υπονόμευση δεν αρμό
ζουν στην πρακτική της ενότη
τας που πάντοτε ακολουθώ». 
Και πρόσθεσε ότι ο ίδιος έχει 
συμβάλει «για να αποκτήσει το 
ΠΑΣΟΚ ένα πρόσωπο που τρα
βάει τον κόσμο, ένα πρόσωπο 
που του δείχνει ότι υπάρχουν 
στελέχη που προβληματίζονται 
και θέλουν να το προχωρήσουν 
προς τη δημοκρατία και την 
πρόοδο».
•  Μίλησε με οξύτητα για τη ΝΔ,
η οποία - όπως είπε - «έχει νοο
τροπία διωγμού και καταπίε
σης».
•  Είπε ότι η ΝΔ «έχει τη δυνα
τότητα να πλησιάσει την αυτο
δυναμία».
•  Και επιτέθηκε και στο Συνα
σπισμό, τον οποίο κατηγόρησε 
ότι με την «ανιστόρητη συμμα- 
χία» του με τη ΝΔ «της κάνει 
δώρο αυτή τη δυνατότητα». Τον 
κατηγόρησε επίσης ότι στόχος 
του είναι «να λεηλατήσει και να 
διαλύσει το ΠΑΣΟΚ».
•  Αμφισβήτησε και τη διαδικα
σία της κάθαρσης, λέγοντας ότι 
«δεν γίνεται κάθαρση με το να 
κατηγορείς στελέχη και τον αρ
χηγό μιας παράταξης και να α
φήνεις μετέωρες τις κατηγορίες». 
Μίλησε για σπίλωση και λασπο
λογία.
•  Κατηγόρησε την κυβέρνηση 
Τζαννετάκη γιατί παραχώρησε 
την ιδιωτική τηλεόραση «χωρίς 
διαγωνισμό και διαφάνεια. Ητν 
ένα δώρο - είπε - σε πρόσωπα 
που θέλουν να τους υποστηρί
ξουν και έγινε με αδιαφανή και 
αντιδημοκρατική διαδικασία». 
Και πρόσθεσε «Η δεξιά είναι 
πάντοτε συνδεδεμένη με μεγάλα 
συμφέροντα και τώρα εξοφλά 
γραμμάτια».
•  Χαρακτήρισε «φιέστα» το κά
ψιμο των φακέλων και είπε ότι 
κάηκαν και στοιχεία για «χαφιέ
δες, καταδότες και πράκτορες 
της δεξιάς».

Και απαντώντας σε σύνθημα 
ακροατή του είπε: «Να θυμηθού

με τη Μακρόνησο, τα Γιούρα, 
τους τόπους καταπίεσης».

Ο κ. Σημίτης είπε ότι είχε επα
φή με δύο ανώτερα στελέχη του 
Συνασπισμού, που του δήλωσαν 
ότι θα συνεργαστούν με το ΠΑ
ΣΟΚ (δεν ανέφερε ποιοι είναι). 
Μετά την ομιλία του προς εκα
τοντάδες ψηφοφόρους του (προς 
τους οποίους μετέφερε «χαιρετι
σμό του προέδρου Α. Παπαν
δρέου και του Ε.Γ.) είχε τον ακό
λουθο διάλογο με τους δημοσιο
γράφους:

ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν υπάρχουν ι
διαίτερα γεγονότα. Εκείνο που 
είναι σημαντικό, είναι η ενότητα, 
η συσπείρωση και ο αγώνας για 
την εκλογική νίκη στις 5 του 
Νοέμβρη. Λυπάμαι αν απογοη
τεύω ορισμένους...

ΕΡ.: Σήμερα είδαμε έναν κα- 
θηγητή με στυλ αυριανιστή...

ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι χαρακτηρι
σμοί είναι δικοί σας...

ΕΡ·: Γιατί καταφύγατε σ’ έναν 
πολιτικό λόγο στον οποίο δεν 
μας έχετε συνηθίσει;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο πολιτικός μου 
λόγος είναι πάντα ο ίδιος.

ΕΡ.: Ισχύει η δήλωσή σας ότι 
μπορεί το ΠΑΣΟΚ να προτείνει 
κυβέρνηση χωρίς Ανδρίεα Πα
πανδρέου;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Επανέρχεστε σ' 
ένα θέμα που δεν ήταν υπαρκτό 
και πάντως για μένα έχει κλείσει.

ΕΡ.: Υπάρχει η οξύτατη α
πάντηση Γραφείου Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ, ότι οι δηλώσεις σας υ
πονομεύουν το ΠΑΣΟΚ.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Σας είπα ότι το 
θέμα έχει κλείσει. Ακολούθησα 
πάντα πολιτική ενότητας, ποτέ 
πολιτική υπονόμευσης και διά
σπασης.

ΕΡ.: Γνωρίζατε την ανακοί
νωση αποδοκιμασίας σας;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα έχει 
κλείσει για μένα.

ΕΡ.: Εχετε εκφράσει διαφω
νίες για «συμπαράταξη»;

ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν είναι η στι
γμή για εφ’ όλης της όλης συνέν
τευξη.

0  ξένος Τυπος για τις ελληνικές εκλογές
ΠΑΡΙΣΙ, 13.
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Ο β ρ ιο ύ ,  ο κ. Ιωάν- 
νηςΓρίβας θα διευθύνει μια με
ταβατική κυβέρνηση». Μ' αυτό 
τον τίτλο αναφέρεται η χθεσινή 
εφημερίδα «Λ ε  Μ οντ» στις 
πρόσφατες εξελίξεις στην Ελ
λάδα. Αναφέρει τις συνθήκες 
κάτω απ' τις οποίες ο κ. Γ ρίβας 
ανέλαβε τα καθήκοντα του και 
δίνει βιογραφικά στοιχεία για 
την προσωπικότητά του.

Σε ανταπόκριση του Ντιντιέ 
Κουντς αναφέρονται στη συνέ 
χεια τα πρόσφατα γεγονότα. Η 
παραίτηση της κυβέρνησης, η α

νάθεση εντολών, το υπόβαθρο 
της συμμαχίας «Ν.Δ» και Συνα
σπισμού , που είχε σαν στόχο 
την κάθαρση, αποστολή που τα 
δύο κόμματα εκτιμούν ότι έφτα
σε στο τέλος της κι ήταν ανα
γκαίο πλέον να ξεκαθαριστεί η 
πολιτική κατάσταση στην Ελλά
δα με προσφυγή σε εκλογές.

«Ο Κ. Μητσοτάκης, γράφει η 
εφημερίδα, θα πρέπει να επωφε
ληθεί από την επιστροφή στους 
κόλπους του κόμματός του, 
πολλών πολιτικών της Δεξιάς, 
που είχαν απομακρυνθεί τα τε
λευταία χρόνια απο τη Νέα Δη
μοκρατία. Οπως ο πρώην πρω
θυπουργός Γ. Ράλλης, προσωπι
κότητα που χαίρει εκτίμησης και

αρκετά ανώτατα στελέχη του 
«μικρού» κόμματος της δεξιάς 
ΔΗΑΝΑ, που δεν θα εκπροσω
πηθεί στις εκλογές. Ο ηγέτης 
των συντηρητικών επιζητεί επί
σης να προσελκύσει όλους τους 
«απογοητευμένους από τον σο
σιαλισμό», τοποθετώντας την 
πολιτική του εκστρατεία στο 
σύνθημα «Κι εσύ μαζί μας».

«Για να αντισταθμίσει το σο
βαρό εμπόδιο που έχει, ο κ. Πα
πανδρέου, που διεξάγει την προ
εκλογική του εκστρατεία σε θέση 
«υπόπτου», λόγω των σκανδά
λων, ξανάρχεται στο πρώτο πλά
νο της επικαιρότητάς της, με τη 
ρητορεία των πιο ωραίων του η

μερών. Τη Δευτέρα εμπρός σε 
χιλιάδες μαινόμενους οπαδούς 
του, έριξε βολές προς την «παρά 
φύσιν συμμαχία» των συντηρη
τικών και των κομμουνιστών, 
που «εγκληματικοποίησαν» κα
τά τον ίδιο, την εθνική πολιτική 
ζωή. Οι βολές του κ. Παπαν
δρέου είχαν κυρίως σαν στόχο 
την Αριστερά. Ο ηγέτης του 
ΠΑΣΟΚ σημείωσε πρόοδο σε 
πόντους, ξαναφέρνοντας κοντά 
του προσωπικότητες της Αρι
στερός όπως ο Γεώργιος-Αλέ
ξανδρος Μαγκάκης και ο Γερά
σιμος Αρσένης.

Το έντονο κλίμα πόλωσης, 
που χαρακτηρίζει σήμερα την 
ελληνική πολιτική, επισημαίνει

Ι
ο αγγλικός Τύπος, στις ανταπο
κρίσεις που δημοσίευσε για τον 
σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρ
νησης, υπό την προεδρία του 
προέδρου του Αρείου Πάγου, κ. 
Ιωάννη Γρίβα.

Το κλίμα αυτό εμπόδισε τον 
σχηματισμό κυβέρνησης με τη 
συμμετοχή διπλωματών και κα
θηγητών πανεπιστημίου απο
δεκτών από όλα τα πολιτικά 
κόμματα.
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