
0X1 ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
«Όχι πυρηνικά έργοστάσια Ένεργείας». Είναι τό σύνθημα πού 

κυριαρχεί στις τελευταίες έβδομάδες στή Γερμανία, τήν Ελβετία, τήν 
Ιταλία άλλά καί τήν 'Ελλάδα, ύστερα άπό τό άτύχημα πού έγινε σε 
πυρηνικό 'Εργοστάσιο τής 'Αμερικής καί ένα μικρότερο τής Δυτικής 
Γερμανίας. Καί φαίνεται δτι τό σύνθημα συγκινεΐ περισσότερο άπό 
δσο άρχικά ύπολόγισαν οί κυβερνήσεις καί οι άρμόδιοι .

Μέ τό σύνθημα «ούτε στήν Κάρυστο, ούτε πουθενά άλλου στήν 
Ελλάδα» έγινε τήν προηγούμενη Κυριακή στή Χαλκίδα μεγάλη 
πανευβοϊκή συγκέντρωση, στήν όποια παρευρέθηκαν βουλευτές τής 
περιοχής (Καλλίας, Πνευματικός, Κεδίκογλου, Σαπουντζής καί Βο- 
γιατζής), ό Πρόεδρος τής ΕΔΑ κ. Ήλιου, δήμαρχοι, κοινοτάρχες καί 
έκπρόσωποι πολιτιστικών όργανώσεων. 'Από τόν πρόεδρο τής ΕΔΑ 
κ. Ήλιου προτάθηκε νά γίνει δημοψήφισμα, άν ή κυβέρνηση τελικά 
έπιμένει στήν άπόφασή της γιά προμήθεια πυρηνικού έργοστασίου.

ΕΟΚ -  ΠΑΣΟΚ: ΓΙΟΚ
Στή δεξίωση ΝΑΙ! στήν τελετή τής ύπογραφής ΟΧΙ! Αΰτή είναι ή 

τελική άπόφαση τού ΠΑΣΟΚ γιά τίς εκδηλώσεις πού θά γίνουν τήν 
προσεχή Δευτέρα στήν 'Αθήνα. Φαίνονται άνώδυνες καί εντελώς 
φυσικές δταν είναι γνωστή ή θέση τού ΠΑΣΟΚ γιά τήν ΕΟΚ άλλά 
δέν είναι. Ή πρώτη πολυσυζητήθηκε στόν κύκλο τών ήγετικών στε
λεχών, γιά τό τί άκριβώς σημαίνει, άλλά περισσότερο γιά τό ποιές δε
σμεύσεις δημιουργεί μελλοντικά γιά τό Κόμμα. Καί κρίθηκε ότι ή μή 
παρουσία στήν τελετή τής ύπογραφής σημαίνει καί τυπική όριστικο- 
ποίηση τής άποφάσεως: πολιτικά νά έπιδιώξουμε στό μέλλον τήν κα
τάργηση τής συμφωνίας. Πού περισσότερο άπλά σημαίνει δτι στίς 
προσεχείς έκλογές θά πάμε μέ τό σύνθημα: «"Εξω άπό τήν ΕΟΚ». Ή 
δεύτερη — παρουσία στή δεξίωση — έπίσης άπασχολεΐ τήν ήγετική 
όμάδα τού ΠΑΣΟΚ (μπορεί νά παρεξηγηθεΐ άπό τούς όπαδούς ώςπο
λιτική: μέσα — έξω....) Όπου άποδεικνύεται δτι καί γιά τό ΠΑΣΟΚ ή 
ύπογραφή τής συμφωνίας έντάξεως δημιουργεί μικροζητήματα....

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ...
Συνάδελφος ρώτησε τόν Γεν. 

Γραμματέα τύπου κ. Ν. Δεληπέ- 
τρο:

— Δέν σάς κάνει έντύπωση ή 
τελευταία διεθνής προπαγανδιστι
κή έξόρμηση τής Τουρκίας;

Καί ό κ. Δεληπέτρος άπάντησε:
— Πράγματι μέ έντυπωσιάζει. 

Διότι οί Τούρκοι φίλε μου, προ
βάλλουν διεθνώς σάν έθνικό τί
τλο, τά οίκονομικά τους χάλια. 
Στερούμεθα τέτοιων τίτλων. Ευ
τυχώς...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ!

Άπό τή Γερμανία μάς έρχεται ή 
φωτογραφία αυτή καί είναι χαρα
κτηριστική τής ένεργείακής κρί- 
σεως καί τών προσπαθειών πού 
καταβάλλονται γιά νά ξεπεραστεί. 
Ό  τεράστιος αύτός μύλος, πού θά 
τόν ζήλευαν δλα τά παιδιά τού κό
σμου δέν είναι ένα ύπερφυσικό 
παιχνίδι, άλλά ένα μέσον γιά τήν 
άξιοποίηση τής αιολικής ένέργειας 
στήν όποια φαίνεται πώς θά κατα
φύγουμε έκ νέου.

Συμβούλιο Επικράτειας. Τό Ανώτατο Δικαστήριο γιά Διοικητικές 'Υποθέσεις σέ άπαρτία γιά τήν γιορ
τή τών 50  χρόνων του. Κάτω αίθουσα Πλημμελιοδικείου: Στίγμα γιά τό έπίπεδο τής ζωής μας καί τήν 
λειτουργία τής Δικαιοσύνης. Αλλά τό Δικαστικό μέγαρο δλο καί έτοιμάζεται....
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