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το ΤΕΛΟΣ ENDI Δ/ΚΤΑΤDΡΑ 
τοιί Ύιά.νντι. 
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αϋρ~ο oi δύό 
πρωτοπόρο~ 
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·Η παραμονή στήν έΕουσίο τήc δεfιiιc πeοκαλεi 
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οέ εiσαγωγεϊς 
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-c:ιιιλιλιτε χ vι.cc:ιι·rιvευμc:ιιτι-c:ιι·DΕ μc:ιιτc:ιι το ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΠΡΑ 
τοιί )'l άVYTl ι,ι-α.ηι,.Αfι Έλλην1κά έργα 

σΤίς άθηvαϊκές 



ΘΗΤΕΙΑ 
"Ολα τά κόμματα 
δέΧΟVΤαJ. όΤJ. 

nρέπεJ. va με1ω8εi 





Τ6 δικαlcιιaμα τιiίιc: *Ρνασlαc: 

ΗΠ~ΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΆ 
ιι κσλλ.hτρη ιιtλοyfι ι 
ιφοuαζιtρφι; 3, 4. 7 ~ 
σι6 'Βλλqνιιοι!ι νησιΟ και 
τι1p' AJyurπo μι τ6 ιιλοΙα τfk 
~·Α:ηιοιιυναc; 

ΑΤ~ Ζ8ΎΣ. ΑΠΟΛΛΩΝ 
0 ... ΒΎΣ. ΠΟΣΙ!ΙΑΩΝ, ιΑΣΩΝ 

ΑΧΙΛΛιιΥΣ. 
Ι!ΡΜΗΣ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

__ .... 
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ιιΡΜΗΣ 
yι6 ~ bδρομlc; 
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ΙΦ1 Άykι llcιρfνa 



Καθηλώνονται άι<όμη 

περισσότερο οί άμοιβέc:: 
έργαζομένων 
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ιlι•ll•l••n 

yι6 τ ιlι •••• • • • 
-.: •ii ••••l ιlι1il ιιν τιις 

Έντυπωσιαιι:ή 

παpουσlο τίίc 
ΕΣΔΗΝ στήν πopala 



Εν<iι άντιδρό n ι<οινn γνωμn στnν Δ. Euρωnn 

·οριστική 

n έγκατάσταση 
Τών νέων 
πυραύλων 
ΤΟύ ΝΑΤΟ 



ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 

Συyκλοvιστική συνομιλία 
μέ τόv ·aμ ... vτί ·ι ... ε:κτσί 



στους Δnμουc: και Κοιvοτnτεc: 

ΠΡΑΣΙΝΟ 





Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΩΝ 

ΘΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΗ ΔΕΞΙΑ 

---ΓΙΑ ΤΑ AVTOKINHTA 

ιο θαvαοάίcπς 

πηρε πίσω 
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ANTI δεοvτολογιι<ο 

He ριyιlι!! 
pίΡΙ!! 
τιϊ 1983 ••. 

·Ε δχΙ κ:αi oi άποοτάτες! 

Προσφορά στούς vέouc 
καί στήv άμυνα 

ή πρόταση 

γιά τή θητεία 



κcιιηlλιτε χ vικc:ιι- .. vευματικα-nεμc:ιιτα 

Όρyαvωμέvα :κυκλώματα 

<«nviyoυv)) τήv 

μουσ~κή. πο~ότητα 
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cραιcελλος κu ... pου 



ΜΕΤ Α ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Καί τώρα ή άγωνία 
γ1ά Τήν 6οή8ε1α 
πού δέν έ ρχεΤαJ. 



·-- ΠΛΙΛΙΚΙΙ ΕΓΚΛΗΜΛΤΙΚΟΤΙΙΤΑ Ποιος φτοιι·ι; 

-411'~'4 "Ένα φαινόμενο 
πού πρέπει νά 

άνΤιμεΤωπισθεi 

πεp'ο~'στε 
την ιιaτavaλCDση 
τοu ηλειιτp,ιιοu 

pεuμaτot; 

Ξ~~.:=:":.t..~~-r.=:c: ·r;:....--- .. ---· .. --: ~~.::::-_::-:--_.:.=--~~· -



κοvτπ οτον ι·ργαzομcνο 
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ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ 

Η ιιΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» 

Νέες αiρετές 

περι.φερε~ακέc;: 

όρyαvώσε~<: ΕΔΗΚ 
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'ΕπαγγελμαΤικός προσαναΤόλισμός 
καί σωσΤή Τεχνική έκπαίδευση 



τόv άσφυκτ1κό έvαyκαλ1σμό 

τοϋ πλπ8ωρ1σμου 
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Τό. δολλάρ~α 
τοϋ Σάχη αiτiα 
τiiςκ:ρiσπς 
στό'Ιράv 

"" Πολιτιι<ή πράlΞn 
ή έπίσι<εψn 
του Πάπα 
στήv Τ ουρι<ία 



στοuc Δnμουι: και Ι<οιvοτnτει: 

ΘΑ ΠΝΙΓΕΙ 

ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ 

,,. .. ,.. __ ,.. ... --..... . . .;: .. ::•:.:: :::.:: ... . 

, , 1 

- - - !-. 

... ;·,_.~·, ·:~~Ξ:-.-~: Τ 
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ΑΔIΚΗ •t•t•t•t• , _.,. , 

Η ΗΤΤΑ ••••• πι.ο ψ.ι.~α 
ΤΟΥ ΑΡΗ τό έλλπv:ικ:ό 



Α dΠΕΠd010Σ · Απ~ιλεϊ. νά διι<~σειr---C~~:ΣC 
-~-.... ·-·~···-· .. ~·· .. ~·~ τον Καρτερ αν Ό 'Ανεύθυνος ... 

· · · · · δέν στείλει 
τόνΣάχn 
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟt<ΡΑΤΙΚΟ\' ΣΟΣΙΑΛ.ΙΣΜΟV 

ΩΡΩΣ (σύμcp ... vσ μιlι .. ολλ6c: 6vδ•Ιξ•ιc:) 

ΕΚΠΑΡΑΘVΡΩΣΗ 

• 
Μητσοτάιιc:η ιc:αi 
Καvελλό ... ουλου 

ΙΙΤΙΙΤΙΣΗ ·:-.:::·::.~·· 
ΙΙΙΙΙΙΙΣ ΙΙΙrΙΗΣ ••• '••. 

Δικαιώθηκε ή Ε.ΔΗ.Κ. 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 



Τού δημοσiου 

χρήμαΤος έφερε 

Τόν πλη8ωρ1σμό 

···•·· -. 
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κcιο.λlλaτΕ κvaκc:ιι-nνΕ-υμc::ιτικc::ι-DΕμc::ιτα 

'Επιστροφή 

στόν κινη

ματογράφο 
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· Χρεωκόπησε 
τήv ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ή άπελεuθέρωση 

είσαγωγώv 



Κ:ομμcaτιιc:ιί'ίι 

... .. _ .. ___ 
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--==~;:::~ 

τiic: Ε.ΔΗ.Κ:. 



ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ 
Λlι•pιικιρδaισ 

ιιρδο•••••• 
ιιαl nον•6ς 

-. 

στήv άγορά 

τiί.ς έπαρ~iας 

66 χp6νια άπ6 τήν 0.::.::::::::~:::~ 
IVWDΠ tDC: KpήtΠC: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΠΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 



-ΕJ'ΚΩΗΜΩΤΩ . ΟΙΩΠΡΩΤΤΟnΤΩΙ 
οτό OVOPO τη~ Ε.0.Κ. 

κοντα οτον ι·ργαzομι νο 

Μήνας άπεργ•ών 
Δεκέμ6ρJ.ος 
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._ιt•W•1i#(oJ~illi#lielβteji·-- στοuc Δnμouc ι<αι Κοιvοτnτεc 

'II Μέση 'Ανατολή 



Ή εiσήγπσπ τοϋ ύπουργοϋ Οίκοvομικώv 
Ξ-' --.; γιά τόv προϋπολογισμό 1980 ·-





Α dΠΕΠdΟΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ l UΔΟΜΑΔΑ 



L*~~=~~~ \Α dΠΕΠdΟΙΟΣ 
Η 01>1-!frι'I EPlδA ΤΟΥ tl.HMOΚPATIΚOV ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ"Ι' 

·ιι άvτι .. οRΙτ•υσπ (58ο)ο τoii λαοΟ) 
Cήτnσε δpση της 6συλlcιc: του 

Ο Ι<ΥΒΕΡΝΗΤΙΙ<ΟΣ 
ι<ΛΟΧΟΣ)) Ι<ΑΛ ΥΨΕ 

• ~~~ ~~!:1τ~~~~?ε~ί~~ 
Οίίιε παϊ ~pίuιιιιι, 

ιϊι& αιϊ nιίsι 

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Η ιιΝ.Δ.ιι 
Sc.ιι»pπ μάχη ατή Βουλή 

z.... - .......... .... - -φ ~~.;::: n·.=-:::.---.,--
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----------------------·· 
Η ΒΟΥ ΛΗ ~ΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

~~~ ;;..~~j~ίl2J~ 
. Η ΚΥΒΕrΝΗΣΗ nrοΣΠ18ΗΣΕ 
ΝΙ ΙΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ. 

Ό Δημοκρατικός Σοσιαλισμός σύγχρονη 
&κφραση τί'ις ηρωτοηοριακί'ις φιλελεύθερης 
ίδεολογiας τού ΈλευDερiου ΒεvιΖέλου 

-~Η μοναδιιcόΤDΤΟ TOfi Κόμματοι;;: ΤΟΟ Κtν;:Jρου 
: γιό τ ι'ι.v όποΤροπΔ τfιι;: πολώσεως καi τι'ι.v 

ύλonoinon τfις έ(ελιιι:τιιι:ftι;;: ι.'ιλλαγJ'ι.ς 



το ΤΕΑΟΣ [NDI ΔΙΚΤΑΤDΡΑ 
· τοι:ι rιάννn 1:1-a:YUf/.. 

:;-~~.3 ~"'-~ Ξ_~..:.~ 
:::=--.:.::::.""""~ ....,,. ::::::: =·; 

•· ~ 

1. ΖΙrΔΗΙ: • 'Λnaδai•lrι π6ea δaιν6ς 

κι:ιιaaιτΕ χ vικc:ιι- nvΕυματιΝn·RL μc:ιιτc:ιι 

Kaj:ιuφala 
ποΛιτιστικδ 
νsναvόι; 

·η 6παvαμή 
ταυ Νόμπsi\ 
στόv 
~'Εi\ύτπ 

Νέοι άJιίJνει; rιά tάν 815 
;:~..[..:.~ =;::.,,.·-~ ΕΛΙfΜΙΙ ΤΙΙ ΚΥΙΕ .. ••ιιαι 



-A NTI δεοvτολογ ι ι<ο 
••JΙΞC•ΙSΙ•Ιφl!;Μ!J.ΙΜΞςιωω:ι 

Τό ύπεριι:ομμοτ1κόν ... Ή όuόκΑηοη τωu uέιpωu 
tπιτείuει ιό χόοt 

Περισσότερο από. 25 :χρόνια 
τό κοτόπουλο τό λένε... ( 

ΒΘ8'ΤΑΣ , 

Β6ΙC.ΤΑΣ 
Προοφορό στή διατροφή κοi στήν οiκονομlα. 

Ο ΟΙΙΙΟΙΙΟΜΙΙΙΟΣ ΜΑΙ 
ΣΥΙΙΙΛΙΙΙΗΣ rPAUIEI , 



'Elιlil• ••I *••κl••i•••• 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 
τ• "'"• ,._,.,,......,...., __ ... ,. 
~--;::...::-;::=," 

- ΛΗΛΤΟΗΙΛ ΤΗΣ ΔΣ•ΙΛΣ» 

ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 
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Συuβιβοοτική Λύση 
νιό τούς nυpούΛους 





~ρ~τ~ε~·c~μ~ε~·~τ~ίc:::-;ι~U>~v:ε:ς:ι;;;;;;;;;;r====ιii:EeiliiEiiiiii=::i 
ΛΑΚDΝΙΑ: Γκ:ρεμiζετα~ 

(JψΙγμένες γιά τό κάστρο της Δεξ~σ.ς 
τούc άγρότες 



στουc Δnμουι: Ι<ΟΙ Κο1vοτnτει: στον ι ργαzοιιι νο 
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Α_ΝΥΠΑΡΞΙΑ~ 
στπv 

άθλπηκή 

πσλ1τ1κή 

άπεκ:άλυψε 

:::: :.-: :::;;.~:.::..:..: 

ΔΙΙΒΝΗΙ ΔΙΛΙΥΡΜDΙ 

~;;~~:{~~ 
~~~~l~ 
~1r..:Ξ~~~~ 

Τqύ κ. ΓΙΟΡΓΟV ΤΣΙΟΥΝΗ 

::~ =-=-- ;;~~~~ Ξ~ :iJ:=ϊΞ .___ ______________________ ___. 





dΠΕΠdΟΙΟΣ 
Η εΦΙ-ΙΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ι:Ι.ΗΜΟΚΡΑΤΙκι::Ν ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟV 

Tiιv ά.yωviα- κραυγή του ΛαοU yiά. τiι.v οiκ:οvομiα.-
μετέφερε στή Βουλή ό άρχnyός της ΕΔΗΚ κ:. 1. Ζiyδπς 

dOii μας 'Π'Ω"ΕΕ 
κ- Καραμα"Vλii 
ΕΝΑΣ ccΚΑΙΣΑΡΑΣ11 

ΣΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΑΜΛΕΤΟΥ .................. - ...... r ..... r __ ,._ ••-

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΔΥΣΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ 

"';fi•ull•ρvη"ootΛ 
ιιΑ••οωnφ.Ια 

•ν••ρινa "C6V 
ιιραUηοΑΩΙ'Ι•~ 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΙΛΙΑΣ 

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΣΥ ΛΙΑΣ τον 

κ. Ν. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ (οελlδα 6) 

..-rAD nJ U. FDIU8ιll 

ΔΙΑΔΟΓΟΣ 

ΝΑΤΟ ΚΑΙ 

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

ΓΙΑΤΟΥΣ 

ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ 

Διalιl6σl11•• •••• ιι. ι. Zlrln 
,., ••• rapμaw6 npaσlauη\ 

~·i,~~~~~o$ 
~"S:-:...~~·~--L:~~~~ 
:;:-.;r..:§._~~~~:r-~:: 

Ξ~Ξ'.:..~~_:~ 
Καl ol Σο6ιaτικοi πύραυλοι 

;Ε;~~~~ 

Οί Εύρ(Ι)σοσιαλιστές 

~~~:j =:?"-?~_Ε~~~ 
~~ ~::--.. ~ :ON•JU<J<NΔOTO» 

[ IΙ~ΛΙ·i: 
~.:!~ ..... ό__, __ _ 

~ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ *"._.__, 





ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: Ποϋ 6αδiζου ε 

Ή Ν.Δ. ύποvομεύει τήv τάεη 
πού ίσχυρί<:εται ότι έι<nροσωπεi 

καίπάλιτά 

ομόλογα. 

ΕΤΒΑ 





·ο Δημοκρατικός Σοσιαλισμός σύγχρονη 
t;κφραση τiίς ηρUJτο~ιακiίς φιλελεύθερης 
ίδεολογiας τοϋ. Έλεuθερίου Βενιζέλου 

Ή μονοδικότnτα τοϋ Κόμματος 

τοϋ Κέντρου γιά τόν όνοτροπι'ι 
τίiς πολώοecυς καt τόν ύλοποiι:ιοn 

τίί.ς t;ξeλιιιτικfiς άλλαγfις 



ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

~!~~~i~i~~j.~ 



ΙΚΡΥΨΛΝ οι ΕΜΠΟΡΟΙ 

ΙΛ ΤΡΟΦΙΜΛ 

ιιΛΝΟΜΗ ΜΕ ... δΕΛΤΙΟ 

ΛΣΤΥΝΟΜΙΛ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ 

-~~.:Ξ 
-~-ίΕ:~-... ""= 
8 Τό-•ω.utοοό-...,,_a __ ------· ·-·---......-_ .. __ _ .. _ ... _ ... _.. __ 
. ,,_ __ _ 
~-----



ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΟΥΝ 

ΣΤΗ MIZEPIA 

ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 

ΣΧΟΛΕΙΑ. ΝΕΡΟ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ_ΘΑΛΨΗ 

οτον ι·ργαzομι '"ο 

Μακρ~ά ... άπ' τόv κόσμο ι..::.:"'------=-=-==-='-==:::.:c=--c=..---'ι 
ή · Αvατολ~κή Ρούμελη 

Ι~::~~ ~~~~ ~~ ~~ 



ΚΑΤ. ΛΗ '+'~, 

~;~~,Ι~, 
- . ,~-
•. ϊιι ; ' ', 1 

σύσκεψη 

γιά τήν 

Παιδεlα 

ιί ιιι,ιιιιιιϊ ίιιιιί,ιιr• 
i ίιi1•r• rίίιι ι•ιτ•ιίίιι 



~~<: -~A:ιfΣG' .. ~kBΣ•rPA--ATA 

Άπό τό πρώτο μας 6iίμα 



γιά τούς 
ΉΈλλάδα 

2n ΟΤό 
πρωτοπόρους 

~:;~~~~ ~l!!f90K~T~ϊ~~i~=~;~·.~E~~·· -ι 

;~~= .. ·~ ~;~- ~ri~ι1 :1 
·τ~ •μ ~~ • ΗΚ-_ _ _ _ 

~..,,;;;-:::?.1; ΜΙΚΡΑ ΑΒΛΗΗΚΑ 

:...~-~';"---== 

~.::=:-:-~---= 

...... _ .... --·---....... _ ..... -·----





dΠΕΠdΟΙΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙ'Ι.ΤΙΚDV ΣΟΣIΑΛΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Η Ε-ΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ (οελ. 12 ) 

..... ΧΡΟΝΟΙ • •Ρ•ΘΜοι ΦΥΛΛΟV ' • TIMH ΔΡΧ."' • ···••ΤΩ • • ·-·-···· • • ,... - ΑΘΗΝΑ' ΕΛ. βΕΝΙΖΕΛΟΥ "' - ΤΗΛ. 3~0J39ό - :Ul\>1 .. 6 • 3 ...... .,. 

Προετο1μόzοντα1 ιιnροσχωρήσει.ς)> στό. Ν .Δ. ΑΛΛΑfΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΔIEVPVNETAI>> Πο1οί ύπουργοί 

ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟV 

1. zιrΔΗΣ. Ό lοιίe Ιό άνιιΩpόΟΕΙ 
όΠΟφΟΟΙΟΙΙΗό οιή VEI διεύpuνοη 



τήv άλήθεια 

Ή πανανlρώπινη napela 
των Τ pιιίιν Σοφών Μάrων 

ΕΝΑ ΖΕΣΤΟ 
ιc:οιc:ιc:ιΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 
Χρ•στούyεvvα στήv •a&ήvα 

<YJ 



-------------Α dΠΕΠασιαΣ -----------
Τά μέτρα 

Δ1α1ωνίzοντα1 οί a.Er ;Gι γιά τό 
Γ ΜΙΑ ΨvχΡΑΙΜΗ ι δ1αρ8ρωη:κ:ές ..ΙΙ αύτοι<ίνnτο 

τΗΣe~~~~~~':ι~ΗΣ ό.δυvαμiες προf ενοϋv 
κ;;:~~~z~~~~Ατ~~0 τ~ς έλ~v:ικΠς συvαλλαγματιι<ή διαρροή 

L nΡο·ν·ποΛοπΣΜοv _J ΟJ.κοvομ1ας 

ιeιι;s8ag1eι\j•f·*Θ••+.1ιωω 



ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕVΓΕΙ 

- 'Η tπανάσταση στ6 'Ιράν κυpιαpκeί Όχrώ6ριος 

: ~:=~.:-:.:~ ~;;;1~7;;::: ~'~~ 
"ΙούλΙος 

~~~~~ξ:~ 

=~.~.~~~ 
;;:z.;:-~,,,~~ 



ιιΛΟΜΠV••: 



Άπροσιάιsυιο 

ιό ποιδl 

σιή χιίιρο μαι: 

• χιι\ιάδsι: άνήι\ικοι 
σιή ΙΙιοπάι\π 

άπό 10 χρονων 



. .................. __ _ 
·~--=~ 
· ~'ih.~::::.:..-..... = 
· :~~~.:::.=::.. ... -• :::..,"':,' ==-~-==ιο::: 
• ·:=--~-ο. μ8i\>-<••-· 

· s...~-=~~ 



·-_ Α ΙΙΙΠΕΠιι:ισιαι: ============::-ι 
~ ~ c::Ξ ΝΑ -mZfΆ~~ 
~•Η:~:ιι:~kκΣ0Γ::rΑι.:1'ΙrΙι.ι:~.Λ.ΤΑ'W 

........ --. .. ·-··· 



ΤΟ 1980 ΓΙΑ 
ΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 



αvε:vδοτα 



dΠΕΠdΟΙΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ (μέ παρ&μ6ασπ Μητσοτάκη) 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
• Αφετπρiα yι.ά 
τή.v ΑΛΛΑΓΗ 

ή Τοπ~:κ:ή. 

Α ύτσδ1.οiκπσπ 

Άναπ6φa .. Ίa τ6 ••• ,,.... ΧΑΙΑΡΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ tιΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ» 

•••*!••• ••i euvaua,,.aτικ6c «ΤοόνΤΟ» Τiί.ς Δεξ1.δ.ς 
στpανyaiισμ6ι: Ίnι: οlιιανσμlαι: 

Λ••Η•••••ε το ε•ε•rιι•ιι• •-••••••• Ζ.:Ξ τό ΚΟΔΗΣΟ 
- Δέv έχε~ λαϊκή. 

έπ~6ε6αiωση 



----------- " ιΙΙΠΕΠdΟΙΟΣ -------------
Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

IKKPIMOTHTU ... ΤΟ ,.,,,~~ 1Ε liJ -':;,,,_ ~ 
'ΑποκοΑυπτική ή ιfιπανάστασπ στ6 'Ιράν 
Κρίση iiΑων των Βεσμιdν στήν ΈΑΑάδα 

..:::·~ ••• ••••••••ε• τ•i ι . Zlrl• •r• .... 
~~ rι•••r•r•••••••c••••••c 



Α ΙΙΙΠΕΠασιαΣ 

8f i 8( • 1 Ξ1'λ · ς+ Ζ ώ Ι • i, Μ i Ι (.' z. 11: J '2 SΨ Μ 3, f fW =« • j :·!11 :tι 
ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΩ THn ΙΣΟΤΗΤΩ τnn ΔΥΟ ΦYnnn 

Εlοήγnοπ τΠς ΌρyονWοεωc::: Γuvαικών τΠς Ε.ΔΗ.Κ. 

καίπάλιτά 

ομόλογα 

ΕΤΒΑ 
δlνουντό 

μεγαλύτερο τόκο 

1 
(αφορολόγητο) 

όμΟλονο 

Ε ..... Λ. κοιιόξιειόουμφέρονοος 
Α ..... καlιhοιγουριάοας 



Ιt!ιlΨjιMιllιJWIW4•fλιlilJ++41e 

Oi συvταξ~σϋχο~ - οiκοδόμο~ 
~.::.;;;~ καi oi παγίδες 
• L~ -=--- στή. v ••προθεσμία JJ 

••••r•Ι• ιι•• ι•ι••ι•rι ••••-ιαι•ι:ιι•• 

·--.. 
;ϊ:~.:a=:ε 

Καί oi θεομηνίες 
προκαλούν 

δράση τών ΜΑΤ! 

~~}i ~~;:~ ;:~ 



1------------ Α dΠΕΠdΟΙΟΣ ----------

άγροτ1κή 

πολ1τ1κή 

τ:iiς Ε.ΔΗ.Κ. 



ι ::c., u • ι.,; ι : 1 ϊ-W·t · 1.,., ; . τ., r. s ; ί , a. + a . r +w :::a., : e : w 
'Η ΕΣΔΗΝ μπροστά στά 
συνέδριο τίίc ΕΔΗΚ 

Πρός τόν 'Ανένδοτο 

Ε O""'-"'"·=-"""="--=t 
Δ:;::~~ .;:.:.r:;- o:;.;;.~::-...:.r;; -.. 
Η•="-..,.-"""·~=-_,__ 
Κ··---·--·-
Τ ~ :;-~=.:~..=.-:r.: .......... 
ο::.'=~~-::::.:.::~ .. τ:._ 

~~--------.:.:.._-=-:.:..::.:.:..-==-==-=-===-=-===.::.::~=-~~_.:.:_:~.:..::::::::::::: ~~7~~7:~:.:.~~..;'.;_...~ 
Α~.ε:::.ο;,'(.~~~

Κ:.":'=."~.,::.::"-=~--· 

Λ,·οο:: ""°="'-"'"'-""'"'-""'-· 
Ε ~:~<>:.~,:::;::.-;J...~::~' 

1 ""'--==·.::..=-~=
ο=:~-=-~.=.~.:-
Υ °"""'""'""'-__.,..::....,.....>:.· -
~~:.~=-==--

n-·ο-........·Λ--



------------- " dΠΕΠdΟΙΟΣ ----------
Pl''1•1~1•1 \t1 1 t·•B·•••c•ωω 

Οiι<ονομιι<ό 
χάοc: χωρίc: 
διέξοδο 

Μαιευτήρια κομπιναδόρων ol χαρτοπαιχτικέc λέσχεc 

·Αετονύχηδες τού τzόγου 

γivovταJ. 

πλούΟJ.ΟJ. 

μέσα σέ 



ΙΑ ΙΙΙΠΕΠdΟΙΟΣ 

'λ 1 λ f Ζ • 1 1 : J • Μ : C • 1 Μ •] 1 : J • $'1 =J Υ f §f ( • 

ΚΟΜΙΚΣ: Μ•ά Ciλλπ 
μορφή άλλοτpi...-σπς 

Ζ,~Ξ~~_;;::;~~~i 

~~~~~~~~ 

t: 

~~_:.--::-::= 
..:.~-:=:::..::""-

::"1;~.-.Ξ 

~~"1 

=~:;;~~ 



00....--- ...... ----···-· .. -



. 

1wPΙriι· ,_~1\ 
ti:.14.. ~j :,1 



•----------- 4 ιι111nειωσn:JΣ ___________ _ 
ιιnειωσιαι 

·ιι:- ...... ·ο:. .... -
"~..,._, ---·-
~~~~1.i~~· 

Όλυμπια:κ:ός - ΠΑΟ τούς πήραν παράνομα »:rnI@ΣP 

ΣΚΑΝ ΔΑΛΟ (·-.~·::.:::::·) 
:ΣΤΙΣ ΜΕΤ ΑΓΡ ΑΦΕ:Σ 

Κούσης - Λόμπρου 
Έθvική Ποδοσφαίρου 

ol πρWτοι τοϋ1979 

8ΙΙΙΙΙΙΙΣΙΙΙ!ΙΙ•~~~ 

ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 



Α dΠΕΠdΟΙΟΣ 
C8600-IΑΔΙΛΙΛ ιι:-·- το .. ~-ΛΤΙ ι<ΟΥΖΟΣΙΛΛΙ~ΟΊ" 

ΠΟΛΙ 1 ΙΚΗ Jo ΒΔΟΜΑΔΑ 



dΠΕΠdΟΙΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΊΟΥ ΔΙ-iΜΟΚΡΑΤΙκοΥ ΣΟΣΙΑJ\ΙΣΜΟΥ 

ιzαι:ι Στή χθεσινή συζήτηση γιά τό κρίσιμα, έθvικά θέματα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ 
ΖΗΤΗΣΕ Η Ε.ΔΗ.Κ. 
ΚΑΙ ΟΙΚΟVΜΕΝΙΚΗ 

KYPIE ΠΡΟΕΔΡΕ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Πpοκπpύξατa 

δπμοyήφισμα -
ιιιά iκΑοιιικά 

σύστημα 

... ----~--.... ·-·.......... -.... ... 

1. ΖΙΓΔΗΣ: ccΔέv μπορεϊ ό κ. Καραμανλfιc 
vό άnοφασίζει μόνος του γιό τόv Τόπο 

ΚΑ ΥΤΕΣ ΑΛΗ8ΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 

ΣΚΆΝΔΑΛΟ ΔΕΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Προφορ~κά 

έyivε ή 

ά.vηπροοφορά! 

~ 
~ 

'Λιιpσσιάισιtισς 

ά ~ειιιιιιaς 

''''::~~·•c 

Έσισιp••ή 

σι6ιιιΙ••Ρ6 

·~μ: 

.............. 
ή μισά άιιapσlα 

· ··~:·· 
10 ., •••• 

...... ς •••••• 
8aμσιιριιηa6 

Ιααιaιιαμά 

11. Δηt'==:-

·ιι νoaτpaala 
τiς Δa(ιic 

····· :~:ι1-;;:~ 
ΑΚΟΜΑ: 

-........ ~ .... -.... _ ... ,_ 
(>Δ<\--



·--··-· liiiiϊiii---'''Ψ'Ei'"'· 'f~ψ'·**f' 
Πέρασαν πρώτα τά. ... σκ:υλ~ά. ~r:tJfj •. 

.......... ~.~ .. ~"""···-= 
.. . O( .. YM-•M•OO't . 

-. - . 

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑrΟΝΕΣ 
rιΑ το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 



ΤΑ ΚΑ&ΟΔΗΓΗΤΙΚ:Α 0ΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ:. 

Πολιτιι<ό γραφε ϊο 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

"Ο ρόλοc: τοu στΛν όργιιν......, 
τΟU ιιόμμa"rοc; 

ΙJ;ΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗ.Σ Ε.ΔΗ.Κ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 



Η ΚΩΣ ΜΕ ΣVΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΑ ΤΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 

φωτizε1 καi 
σήμερα τήv 

παγκόσμ1α 
iατρ1κή 

i~;;;.~4~ 
~,,,=,.._~= .. ~"'!:~"' ~~"i [~~ ~~~ 



Ζίγδης πρός Καραμανλiί: ( Σ::Ζ::=:.:c;.~~::) 

Ο ΛΑΟ:Ε ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΜΕ:Ε:ΕΙΕ:Ε 



Οίιc:οδομιιc:ή 
άvαρχία 

στήv Κηφισιά 



Έξωπραyματική ή ίσοτιμία 

τοϋ πτυχίου τiίς Παvτεiου 

καίπάλιτά 
·ομόλογα · 

ΕΤΒΑ 

(αφορολόγητο) 
όμολογο 

ΕΤΒ Α. κοιrόξJεrόουμφtρονοος 
~ καi rh σιyουριό σοc 

σ ολσ τον κοσμο 



KOVTO OTOV ε γαzομεvο 

Ή άvαχροvιστική 

vομο8εσiα δέv 

προστατεύει τούς 

έργαzόμεvους 

Ή ((νοοτροπία)) 

_ τη<: δεθά<: καί τό 
σύνδρομά 



1 
Ώς που θά φτάσει 

18 νομοί ή ι<αταστροφή 

~Π<?Κ~εiσD?καν του Λυι<αβnττοu: 
απο Τις προσφαΤες . 
ΧΙΟVΟΠΤώσεις 

•---- • - """ .. __ c.c.τ.- ο..Λ..π. 

~r!l:~ιt§~ 





~ ---,,. , σι<ΤΚΤΚΣ, 

--~~:~~ι 

~~.::::-.

'·~:~;-;:.."· 

1 

"-~---

12 ΑθΛΗΤΙΚ.Α ΣΟΜΑ.ΤΕΙΑ ΧΟΡΙΣ ΓΗΙΙΕΔΟ 

μάντρες άθλοϋντα1 

"""' χ1λ1άδες νέο1 ~-:_.:-..:;~~ 

στό Κερατσίν1 ~i~-i .. -----
~ n.:ω~..:,~"" 

~~j 
Ξ:=.:~~ 



Ύιί' ••e ι,ιιι••ι•e ιινιιιίiι 
ιιί Ιιιίpιιι Ί•••Ιιίιe 



Ή άvτι ... ολlτ•uσπ (58ο)ο τoii Rcιoii) 
CΛτησ• διpσn τΛς άσυRΙας του 

Ο Ι<ΥΒΕΡΝΗΤΙΙ<ΟΣ 
(<ΛΟΧΟΣ)) Ι<ΑΛ ΥΨΕ 

• ~~~ό ~~!:1τ~!:1~~?ε~ί:~ 
Οίιι nιϊ ~pίuιιιιι, 

ιϊιΕ nαϊ αίιι 

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Η ιιΝ.Δ.ιι 
Scιι.apn μ6χ:n ατή Βουλή 

~::~~~1~ =--··-"~--~·.-

'Αί\ί\οπpόGαί\η 

ποί\ιτική yιά 

τούς πυραύί\.ους 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΆΖΕΙ 

~~~ -~~j~~·~ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠ18ΗΣΕ 
ΝΙ ΙΠΟΦΥrΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ. 

Ό Δημοκρατικός Σοσιαλισμός σύγχρονη 
"'ι<φραση τiίς ηρι.uτοηοριακiίς φιλελεύ6ερης 
ίδεολογίας τοϋ Έλευ6ερίου Βενιζέλου 

-~Η μοvαδικότnΤο τού Κόμματος τofi Ktv;:Jpou 
yιά τήν όποτροπό τftc; πολώσεως καi τό.ν 

ύλonoinon τίί.c; έ(ελικτικiίς άλλαyftς 



τα ΤΕΛΟΣ . tNDΣ ΔΙΚΤΑΤDΡΑ 
· τοι:ι rιάννn. ιi-a.Ύlklltι 

Κορυφοϊο 
ποΛιτιστικ6 
νsνοvόι; 
ί'ί όποvομή 
του Νόμπsi\ 
στόv 
~'Εi\ύτπ 

~iΞ:"Ξ'.:_~~---== ~ ~~ιο:::μοi .... _ 
~-τ:-:.::-.=--.J:: 

i!~:~ ~~7~~-~== 



·u άuόκΛηοπ τωu utτpωu 
έnιτείuει τό χάος 

1--Πε~ρσ απ«> .;z5~pόvια . 
τό ικοτοπσuλσ το λένε... l 

ΒΟΚΤΑΣ · 

ΒθΙC.ΤΑΣ 
Προοφορό στή διατροφή καl στήν οlκονομlα. 

D DlllDIDM\llDI ΜΑΙ 
ΙΥΙΙΙΙΙΙΗΙ rΡΙUΙΙ\, 



'(ξ8161• ••I ••••1••611'••• 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 
τ•.,...-,.....,._._ 

,,,,_.......,.VT<O~ ............ - .. ..... _... .............. - ...... ..... 
«Η ΛΗΛΤΟΗΙΛ ΤΝΕ ΔC:l: ΙΑ>Ι;» 

ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. 



ΣυuΒιΒοοτική ΛΟοη 
νιΔ τοΟt ηυpοΟΛουt 





r.;;-ρ~τ~ε~·ς~μ~ε~·~τ~ίς~~~iU~v:-=:ε:ς:ι-;;;;;;;;;;-r.====ϊiiiiiiiiίiii=::i 
ΛΑΚDΝΙΑ: Γ:κ:ρεμiζετα.~ 

(JψιγμέVΕC: γιά τό :κάστρο τπc;: Δεξ~αc;: 
τούς άγρότες 

---------..... -



στουc: Δnμουc: Ι<αι Κοιvοτnτεc: 

;Ξ-~--:::: 

Ξ~~: r~-=~-:=-~ . ... __ , =- .. ___ _ 



.,._. ....... 
·ι:J!!!~ ..... .. ~.,.__, ·- .,..,._ 
~~~:.~~-;::. 

~rι • νe""ΟΙ ΣΥ......:>Κλ,.,Ι!ΤΟ "°""<>• 

r•"~.~~~~,...., 

""~.:=:.,7!~.;_"'~,_:~~ΑΟΣ 

··~.:.~:.-'"~·~~ .. --
·---·~,, .... ΌΥJ>""' 

... ...-<;,ΡΟΥΙ\Α%Ιλι<ι<Ατ.,._ , -.

ΤΙ .... +VλλΟΥ 1 "<-)ι.'"*" 1 0 

'"'"""'_"_'"'" . .,_.....,_δf>χ. 
"ΊΙ:ξ ........ ..---»-...,,_ ..... _ ... ....,,,,_ 

... .,.,...,..,. ... ~....,.,,. 
.._,a>.1~ 

Α.ΝΥΠΑΡΞΙΑfΙΗ 
~ 
άθλππ.κή. 

πολ~π:κή 

άπεκάλυψε 

ΔΙΙΒΙΙΗΣ ΔΙΙΣΥΡΜΟΣ 

~~z~~~~ 
~~--~~~ 
;:.".:<"..:;;·$'..1=....~~~ 

Τqύ κ. ΠΩΡΓΟV T :VOVNH 

;; ~~~:Ξ i!i,.~~:: 

LG· •. 

~~~~7: t~ ~~1i ~:~=-~ 

...-::.-~~--

~~-
f.~ 
...r..~-·~:..~".t. 

~·~~~§ r:- ;Ι 
ΝΙΙ!α ιl!ξόpμηισηι τιΠιc: 

·ε&v•κιiίιc: Μ-6σκετ 

~~~~ . --· -= ... ..,,,,, ~.,,=-= 
~ _: :;~~~}~: ΞΞ~;·~Ξ L-======---'~-·-_"'·...:·=-...:~...:"""...:::_1_=...::...::;_;:._.~ __ -_____ _, 





dΠΕΠdΟΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΣΤΟΝ 

κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

- ΧΡΟΝΟ:ι: • ΑΡΟΘΜΟΣ: ΦΥΛΙ\ΟV n -TIMH ΔΡΧ. 10 - ·---το ••.• - ........... ·- ·- •ΘΗΝΑ: ΕΛ. eeΝΙιfΛΟΥ •Ο - ~ΗΛ . 360>3•• • 36ι1'<1•6 - 360629• 

·ο άpxny6c: τιίic: ΕΔΗΚ κ. ι .. Zlyδnc: -pοειδο .. οι•ϊ 

ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΆΙ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΤΑ-ΕIΣ (•Αγρότες -ΈργατοUπόλλπλοι) .=. Συvταξιοϋχοι - ·Επαγγελματίες 

•-~~~~~~~~~ 

Βασιλιάς 
6. τάξε(Ι)ς .. _ ............. ____ ,,, r. r_,._ .. __ _ 

---..:..t=.~·- .. -
·~:%:"'~-=~~~~~~=· 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

Ήπολυ8εσiακαiπόσούπάρχε~ 

~:~;w~~~ 

.....-.-1....ο:ι:οnο:ι: ΚΑΛΛ•eu.:ι: 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΕΡΕΣIΑΔΗΣ 

...,.,,..,.Ό...,.αν

Έλλnν.,.ο08ο$"1Οv 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ 
καl οτόv Καλλιθέα 

ά.nο8ήχu δλwv τ6)v 6ι6λlcov 

ΤΙ..:% J<ΟΗΔΡΙΙCΗΣ ~-·· 
ιu.ι ΓΙΑ ΤΟ'Ι'Ζ •ΙΛΟΤ>Ι: "8: ΕΥΚΟΛΙΕ'Ι' 

kΑΙ ΤΗΝ ..... ΑΛΟΓΗ Σι<nτ-.ι 
ΔΙΝΟΝΤΛΣ ........ ><ΡΗ n~τ-

aο·ι ... ΛΗ>Q; .... ΧΛΡΟοtοΠΟΥ (Γωνkο) 



3εσε1ς της ΕΔΗΚ y1α την εξωτερ1κη πολ1τ1κη •ΑπΛά μι!~τρο 

κατsυvαιsμοϋ 

ή ••αϋξπσπ .. 
συvτάξaωv ΟΓΑ 



r Γ'ΛΦQΥΝ ΣΤΟΝ ΛΝLΝΔΟΤΟ 
το ΤΕΛΟΣ ENDI Δ/ΚΤΑΤDΡΑ 

τοι:ι rια.ννn μα.ηι.Αtι 

~~-5;~ 
ΤΙ ylvovτaι• ol δύο x:•ll•6δ•c: 
~~ άyvοούμ•vο• - "-=---

τΠc: κύ .. ρου; .... ~~ 



.,.,_...-..---- . 
r-~ .. ·-- r- - -· • 

οι ... ,......, ..... ,.( ........ ....ιοψ;.1w.,_. ... .., ........ _. ,.. __ ....... "'-~-·._ ....... _ .... _ .. .,.,., 
~ ~ . ·-' -~--~· ·-,,, -- .._ __ ""\χ __ ,....... .. ___ ..,.._. 

...,..__.,χ_ι ..... -, .... .,.,.,....,_,_Χ"'Χ-·Α ... < _ .. ...,..__ ... _ .... ___ χ.......__ 

.. __ ........ ......_ ... ·--------
ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ: Ό έφ1άλτης 

πού κυνηγά παντού 
καί πάντα τούς 'Έλληνες 



·ο 

. ·~ . 
~1"' ..,. r r 
~~' -~ 

1 .• " 
:• ·· ~. 

' ,--, .... ., ..... ,, 
"~ . 

. ' 



ιe11;••'"'''.,''·•:;•••·••ωmι 

ΊΙ Ε.0.Κ. παρεμ6αivει 
γιά τά μέτρα εiσαγωγώv 

-~~ ~:_:;;.:~ 
~·~--== ~:.;&:. .. .::ε.=.--=~~ 
Πέτυχε ή άπεργία 

τciJv καταστπμάτιuv 

στουc:. Δnμουc:. ι<οι Κοιvοτητεc:. 

ITPA1IEZAJ Νέοι νόμοι παγίδες 
· .. γιά τήv Τοπιι<ή 

Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΩΛΗΣΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛIΑΝΙΚΗ 



Η.ΜΗ 1 FJ 

ΒΟΥΡΚΟΣ Ο 

ΜΑΛΙΑΚΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛ ΥΝΣΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Ψοφίivε τά ψάρι.ο. - Σέ 

ά.πόyvωσn oi ψαράδες 

((μυρίζει 

πολύ όσχημα)) 

Φοιτητιι<έc: 

~ 
.. _s,-:.;.': 

, . . 
' '' 
'ι: • ι ,... \ 1 j Ιf"Ι:.""' /' 



• • ο • • οι Ε:::ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟVΡΚΙΑΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ .. ιΕΡΑΚΕΣ .. 

··πιτΣΟΣ .. 
Σιβιτcnιtδου 13 Δ: Λο:χακαρ{δοv- ΚΑΛΛ ΙΘΕΛ 

ΤΗΛ. 9:1.67.018 

ΠΑΝΤ ΟΣ Τ ΥΠΟΥ 

"Ηλεοι;Τρικο:ι οuσκεuαι 

Ρο:ιττομ.η..-αναι - Ποδtιλα"Το: 
Μ<ryνητόφωνα - ΉΜ!κτρόφωνο:: 

Τηλι<ορά:σεις - Ρο:διόΦωw:ι: - TPCl<Vζ(~ 
θερμ.dιστι-ι _..-ρελαιιοu κο:ι "Ηλδκτρικcχι 

llDDI ΖΙΒΙΛΙΡΗ 

32.13.203 
"1ΉΛ. 80.14. 7 4 8 



·~ -.. 
Κ'~ ' 

~ ' . 
~ ' e . .,.;._ . 





Α dΠΕΠdΟΙΟΣ ΟΤΙΜΑΡΙΒΜΟΣΠΑΛΙΣΤΑΥΙΙΙΗ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑI 

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ X D PA 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Νέο σκάνδαλο πεΤρελαiου 
ΑΝΟΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡIΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

~~~~~~:: 
'Αποτέλεσμα τΠς κυβερνnτικfις όνικαvότπτας 

ΑΝΟΤΑΤΗ ΠΑΙΑΕΙΑ 

Ή napitμlllaun 

Καραμαvi\Π 

όδπγsϊ uit vao 
άδιitξοδο 

-~~·-
Θ 

~-=Η 
'"R-~"(" 

ο 

---16&"-
·~=-~-:::=.-:.rι~":';~. 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

ΠpοσπάΒaιο χωpίι: άποτaΑέσμοτο 
νά νίνaι συ(ήτπσπ νιά τήν άπεpνίο 

·~:Ξ 

ΟΙ δtοεις τώv οwματεlωv 

~S! = --·-·-· 
~~~~~~ 



'Τ'ό δραματικά γεγονότα πού όκολούθησαv τήv 
έκλογική iίττα τiίς ΕΔΗΚ τό Νοέμβριο τοu 1977 

Ο ι. r. 11"1DΣ ΠΙΡΙΙΗΙΙΙΙ 1111 ΣΥΙΙΣΤΙ 
ΔΙΙΤΗΡΗΣΙ ΤΗΣ ΕΙΟΤΗΤΙΣ ΤΟΥ ΙΙΟΜΜΛΤΟΣ 

Ή 6ilή8ειa δncoc lraiνaι 6πό τά μσιrνnτοφω

νnμiνa πιι-.τικά τίίι: συνaδpιάσa1ιι1ι: τiίι: Κ.0 . 

Άπό τό 6ι6λιο τοϋ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΔΗ Κ. 

~ξ~:ft·~·~JΊi:~~~I~~:~ 
... :.,;.: ... -- .... --...... χ ........ -

-~ ............... ,,.....,.. ... ._,._.._....,. ___ ~--
...... __... ... ._ .... _,.,.,.__ • .,·- ... •~χ • ...,..._ - •. .:.,. 
-~--- ................ _.. ... ~ ...... _ 

Γ. ,. ,,,,,,_. ___ .. ___ , ........ ...... _ ...... _......, ___ ....,. 
u....,.,.. .. ..._-....,_,....,,,,_,..., ...... .....,....,....,.., • ., __ .,..., .... _ .... _-« ___ ..__ .......... _ _,__, 

"""""' .ΟΠ. ~ ...... --·'"'Χ" ___ .. ,, .. ,_ ... • """"'· .. _ .. .,._.,, ....-.............. -χ·-- .. u.,.. -· •- .... . 

'<> • · Ά .. ><•~ ................. ---. -...C.• ... ,,_ -............. ... ,.._ .. ._ ........ ~- ...... .,, .. ,...,. 
κ.ο. ~ .... -.- ......... _, ··- - - ~ ...-. - •. ,._ .. __ .. η•π•'> ........ -·- - ,,_ ~ .... _ ... . 
~ ........... ......._ __ ..... ".0 . ..... ., .... - •• .,.. _ _,,, .... . 
.. .,... .... __ .... 1< .. _...ι.~ .. . _.._ ...... _____ .._ _____ , --- .. -.................. ~ 
~-#.-~~~~ ;"°t. ::;? ~~t?:• f. r.~ ?:-~ 1~ 
;::~:..':.=~=χ:::.-;::~~-::-:· 

~: ϊ;: :":·::· ".\'. ·:.: •: ... ::. :·;~::' ·:; ; : 
~-::~-.7"'-lΞi!~~~-S.:.'3.Ξ:::i .. ._ .. _._......_, Q .. __ ,_ ..... _ ........ _ _,_... -- "" ___ _ .. __ , ........... _, .......................................... t._ ...... _..._, 

_._n.., .... _______ .., .... 

:π .-::--~ ;Ε .::::.:.:::::..:z:r:; Ζ::: :Ζ:::. 
;g-:;""~ 3:%2.;:;---:~·;g~ 

~;Ίf.~.f~?,j!f~J~ _ .. _... ... .. _ ..... __ .... __ ___ 
... ,.~--· ... ··-·-·- .. -- ··-· .. •• • •• • • ••• κ•••~ ... .. __ .. '""" " :.:..: :.: :;;_~ ·.:.. ;..:·....:.:.:..... · ... :: . . . . . .. . ..... . 
. .._,.. ....... ,,...x,._,,. ,.._,. . .._ ,t...,.,__. _ .... _ .. 

~:~~~"f;~~~:~r = 7.: .. ?.~.~m. :;:·: 
~.Ξ.~.::--~·~:z:::.-:.~n 
....... _...,«<·-·-...... -- ..... _.._... --·~_ .. .._ __ ........ __ _ -.. -- ......... -.~-.............. ....... Ό"-"" Q.,..,,_,_,_ .. ..,. __ .. __ ._.. 

........... ___ ............ ~-· ........ _. ·-· --



·----" 
•• .Ν- .. .. : 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

•;. ;~ 

~ .. ~~~-,f-'fP'L.t• .. . ... \ 
,, ~ f! ~~-



nοΛΙ 1 ΙΚΙΙ 1 ΗΔΟΜΑΔΑ 

Ιί .. ιιιιιίιιιιιιι ••e •••i••~·~e &ΡΑΚ:Η: 
·Εyικατάιλει!:Ιηι 

W8αpά τίc: .. ολλέc: 
ύ .. σσ:χ:ΙΙΕσε•c: 

r!!-~~..=== 
iΞ:-~~-Ξ 



Η Ε.ΔΗ.Κ. ΚΑΙ οι ΑΓΡΟΤΕΣ 

=-"":...~o;;-~::~.:."t.a".:: 

~~~~:~ 
~~~~.J 
S:i:::Σ~~~ 
-~~~~.._ ...... _-

γραμμές μιάς ο 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ. κ. 1. ΖΙΓΔΗ 
~. 

i~~E ~~~~ 
Συνετοιpιομοί xωpie •••τι•• 

ιqσεμονία - Ή Άypοτιι• Ι•i•ιιι 
οταύe Σuνεταιpιιpιie-

,-:111!!~.J .. ""f 11 .'""' [ l 
~~~ 





Ο•κοvaμ•cιι και z~rι 



IR**•*•1i#loJ~ι:11:ι1eJ~t•it•WM 

Άμείuιτη ή διεθνής ~vταση 

Προσπόθε•ες 

όπό τiς ΗΠΑ ν•ό 

τήν έπίτευξn 

έπικοινωνiας μέ 

πιθανούς έξωγήινους 

πολιτισμούς 

υ F Ο: ΦΩnΤΩΣΙΩ 
'Ή ΠΡΩΓΜΩΤΙΗΟΤΙΙΤΩ: 



~-~-==-~~.~:"ΑΤΑ·-~~ ~~ ΙYrXl"D•• A8JITEX•ΙU ΙΗ 

Ό ΜΥθΟΣ μιός 
πραγματικ:.ότnτας 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΦΙΜΩΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΕ 

Α ΥΤ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΤΡ Ο 
ή άπαγόρευση 

στούς έπαγγελματiες 

Ξ:.~~~ vά... μ1λάvε 
~::::.~~ Δύο δpρωοτοι πα1ιcτες τfί.ς ΑΕΚ (Κώτοος) 
-- ... •"" ιcoi τofi Όλυμπια:κ:οfi (Κατοα6άιcnς) 

θέλουν νά nofiν πολλά άλλά φο6οfiνται 

"Uuμnιοκ6ς - Καστοpι6 

Ρ6δος - ΈΒιιικ.ός 

/ /J/' 'ι 1Γ1••,/ • "f, , 

·•Ι ΆΙ'ι,,,ί'J/ί17\ ' :.>' ._ 
'''ί Ι / \ / ί lo 

~: 
Τούc:: όθλnτέc:: 
καλέσαμε 
ατή Μόσχα 
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Τά δραματικά γεγονότα πού άκολούθησαv τήv 
έκλοyιιcή t\ιττα τfic ΕΔΗΚ τό Νοέμβριο τοϋ 1977 
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Κοστούμια - Παλτά 
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οί κίνδυνοι γιά 
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τό στaναστικό " πpοσφυνικό 
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Άπό τό 6ι6λίο τοϋ Νικου Μοραγκο6 

'" &πιμανlι - ιr. Γ. -ύ- ιrol οι 
ιι•-nτιiι88ις τοΟ ιι. Γ. n••-ι6ν-

-~ "'7' .. "":',~.;.:•-οι;- ... """" ........... _,_ ... 
... - ......... .. __ W<' 

~ ...... "'~..:::;:.:::..- ....... -.... 



,,,,... ... 16 ••-"'ou ,..., ___________ Α dΠΕΙΙdΟΙΟΣ ______________ _ 

"':~ .::=.. 
.~~ 

'.~~~~ 
--~·.;;:;;:--

';~:.5~:· 
~+:.:τ:i--"'" 
'.~:~ ...... 
--: ... "':.::.~'."''"'" 

Ιί 111 ,ί 1•• ί111ίι111 111111• 111! ib!Jί!®Π' 
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έyyυήσε~ς τi'ις Ζυρi:χnς 
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Θά. άφαviοε:ι προσφυy~κέc;: ουvο:ικiες ό νέος κ:υκ:λοφορ~ακόc;: δακτύλ~ος 

ΜΕ ΝΕΟ ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ 
Α Π Ε 1 Λ Ε 1 Τ Α 1 ι ~--==:;.;'~"""'·--~,,.= 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΠΡΟΣΦVΓΙΑ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΔΗ Κ 
Άnό τό βιβλίο τοϋ Νj:ιι:οv Μαραγκοί• 
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EiVOI, ΤάΧΟ, άλήθ&ια; "Αν 88Αουμa οτ' 6Alι8a•• 
νά πpοκ6ιι•• 

8' 'Εθνική μας Λοyοτaχνtα 
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ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

-epι:uvo οτό Cnόμcνο 



------------- ~·lιιιιιισιαι ----------~- · -- ·-
Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

·Αριοτclδnc 

!~·-··ά ~~ 1 L=~~I 
~~ 

--:..---= ... 



_____ ...:....._ ___ 4__,,.,,. _______ ~~--
::::;::.:.:....""':':.:.:="':::: ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ___ ...... ...._....._ ... .. .,,, .......... 
Ξ.:::"ΞΞ:Ξ-=:Ξ Η ((Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)) ....... πο0 ...... ~.,. __ _ 

................. ----... ..... --........ 
_ .. .,... ..---,......,...., - Ό όρχnyόc:: τί'ic: ΕΔΗΚ κ. Ίωόvνnς Ζlγδπc: κόνει μιό ......... d.---..--· 



___________ Α.........,,.,.----------·-·-
Ή :Εβδομάδα τnc: Ε.ΔΗ.Κ. 



fιά τήv ΚΥΠΡΟ 

Κυπρ1ακό 
καi «συμπτώσε1ς» 
Τό •η'αξiδ~ nεJ.6οUςιι τοU κ. ΚυnριαvοU, 

τό ΝΑΤΟ. ό κ. Ροκφέλλερ κ:αί δ.λλα ηvά 

•.,.;;ι;:"":?·:'Ξ-~-=.;;:;,::s.F.; .. 
~~Ζ~....:=..:ί,--::-::α..:: ... 
~:r.=-~f-._.;;:.--=i:-~ 

-... ~.,...., i 

_{L~ ,~,:• 
·~ν ~~:. 

-

Ή Εύpώπn σa p6io «faφυpοποιοϋ» 

ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΔΑΦΟΣ 
ή. πρόταση 

~ 
~~ 



~ •. ___________ ,ι_,.__. --------·- ·-·-



.-- ·--·-----------Α.-ωσιαι ___________ _ 
ΙΙ(:ΕΡΑΤΣΙΝΙ .--..ο~'-----~-----· 

Τόπος 

'ίίίίl ~1!!11!'!' ' ' ' ' 

•, . 

σ ολη την ελλαδα 

Νει<ρώvεται ή 
θαλάσσια περιοχή 

· τfις Πύλου 

.,--·----------•. -..-ιcοτ:ι:•• 
ΙUU\ΛΙ8ΕΛ •ΤΗΛ.~-· 

~- Σ.:-rr::~:.~ 

111"11(, 1111111111( 



~ ;~--:~~~{:_,~~ ~Σ~ 
- - "- 150,0 ΠΑΙΔΙΑ 

..._ .. ______ .. _ 

~~ο~;;~~:~:~ 
~ · 

Ι 
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΙ'ΗΣ 

VΙΟΘΕΤΟVΝΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 

ιΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Έξώyαμα. ορφανά κα1 ξεχασμένα από τους γοvεiς τους 

...;;~--~- ............ -
~=::..~.:r=::-~=~~:: 
.. ~:=:-~::.:-: . .::::..c·..::."";.-... "::.-:.-;:.,-

;=~f~~·~τi=;f~ 



....... . - ·- 4 .......,..,. ---:-:--::--::--· :----;;;;~;;;:::;~;:,;~ 
~~-~ΡΑ--ΑΤΑ. ~Jft-- ~~ ~,- -~----·- rιά νά iνισχυΒοϋν 

.. aσκlμια rι6 νiauc 6ν8pιiιπουc .. τά rpάμματα 



.... ____,, 
=i:i.zmα-------;--- .@.ιnειωσιαι ------~·-·-
Ε'Ξ·e ······ Νά άντ1.μετωπ1.οθεϊ ρεαλισΤJ.ιιtά άπό τό κράτος: 

ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗΝ Ξ::Ξ~.:.€ 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ 
0Επ1τοιι:τική. άνάy.:n νά έφαpμοο8εl 

οiκογενειοκό πολιτικό 



--·-·---'--------- ~.-ωσιαι -------------

~- :::. .. ::: _,,..,.,,._...,_, .... 

=;:,::~.,.ϊ .... ν·ό ~ 
Ξ::. :ffi:t~ -. 

Τά δίνει δΑα 
6 ΑΡΗΣ alipιo 
στήν Κ6pινΒο 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤ Αι Α VTOKPITIKH ΚΑΙ ΔΟV ΛΕΙΑ ΑΠ' ΟΛΟVΣ ~ ΣίU <D) U' 

ΝΑ ΞΕΠΕΡΆΣΟΥΜΕ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟ 5-1 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Ή βοριά ήττα οτό παιχviδι - δοκιμή 

προειδοποίηση γιά τό μέλλον τής Έθνικι'\ς 



. - Π"t·' .I.f# 1ΞΟ.'11.11εuΒ11. 1 ,fΞΧΞΙ!αΞJ·Ι f#fj 
~~!!~f.J_!l_Q!QJ ΣτnΒουλή 8ά φέρει. ή Ε.ΔΗ.Κ. 

ΙΙΟΛΙ ϊΙΚΙΙ 1 ΗΔΟΜΑΔΑ τό 8έμα Αiγαiου άv δέν 
ύπάρξουν δι.ευκρι.νiσει.ς 

~~=== .... .... 



ΑΠΕΠd' οτο:τ- 1 T<.:κ~p~::ri::~.A Μ ,~ ΠΑΝΤΑ ΑΛΥΤΟ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ·ερο:υνο ΟΊ"ό έnόμeνο 

·Η ΕΔΗΚ όργοvώvει τό μνημόσυνο ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ ( 18κ~:~~v) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο ΛΑΟΣ 
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ 
Η Ε.ΔΗ.Κ. ΚΑΙ 
το ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
'Avoκolvωon τί'iι:: 

ΈκτελεστικΠς Γραμματείας 

~1:~~~~ 
~ΠΕ::~~~:Ξ 

~~~~'~ ... ~ •• ~ .. ~-~ ... ~...!:~~~ 
,......,.. ....... εΛ •••• 



ΞΕΝΕΣ fΛDΣΣΕΣ 

ΝΙΚ. ΣΑΛΕΥΡΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

ΕΝΤΑΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Εlδ•ο<Ο........_...,ν.., __ - _.....,_.. .......... --.. ~ ..... .........-
...... ΑΙ<ΛΑΧ>,,.,., • • 

Ι<ΑΛΛΙδΕΑ· ..,..,.. Μ.-οοι 

-~~~ι ~~ 
,, ' 

- - ----



-------- Α--------------
θέσεις της ΕΔΗΚ 

yιά τό έ"ερyειαιc:ό 
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ AJTO ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 



.__,, 
------------ /),llffDVtOf<I< --------

Ή :Εβδομάδα τιiίιc; Ε.ΔΗ.Κ. 



1-·-·-·- .m,___,,. ____ ~_ 
a**•*&1i#(oJ~i#li#li•iN•ii·--oι ΗΠΑ 

Δέv ~:χασε δλες 
τίς έλ ... ίδες του 
6 Εvτ. Κέ-εvτυ 

έκπτώσεις 

ειδική προσφορά 

σ(Sλα τό έτοιμα 

Κοστούμια - Παλτά 
Κaμπαρτίvες-Μπουφάν 

~'Κάπα ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΕ 
ιι , 

ΠΡΟΣΠΛΒΟΥΝ 
ΝΑ 

ΕΠΙΒΛΛΛΟΥΝ 

ΠΕΙΒΛΡΧΙΛ 

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΥΡDΠΗ 

Ό Ζ1σκόρ Ντ' · Έσταίv' 

ύπέρ τώv Παλα1στ1vίων 

~~~ ~~ ~~~ f.Fg~~ 
τιτο ΕΥΡΙulιΙΟΥΙΙΙΗΗΣ 



·r.:;;;;;~~ .... ~;--.ι.~ -=-iiii·~n-•-·=-· "-•-•-(eJ! :J"*·!·'·'4·1 # Wi i·' ·' -. Ιψ§j••eιι -- - . 7c:~ 
.. Εμπόδια ( .r: ;.tνκ) 

σΤή λαϊκή 

άvοικοδόμηση 

·Απειλή άνεργίας 

γιά 300.000 
έργαζόμεvους 



--------Α......,,.,. -----------
στους Δnμους και Κοιvοτnτες 

" . ·ιιφ rσ•ι•1Ίli• • μσι: 

Άπεργοuv 17000 
έργαϊ:όμεvοι 

στούc:: Δήμουc:: 
Κοιvότnτεc:: 

ο ολη την Ελλαδα 

Σέ άπόγvωση oi 
πλημμυροπαθείς 

. Νομό Πέλλης 



Ο ΠΛΗΘQΡΙΣΚΟΣ 





-------------- /!iJ ""ειωσιαι iiiiίlίi•~ιtiι~.zr~ι~. •iiι~ .•• --
ΦΩΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΩΓΕΣ 

Μεγάλη άποχή 

καi άνοδος τώv 
άvεξάρτητωv 



..-- · ~·- J:ι'8ΙΕΙιιισιαι: ~~===-========:--=::-::====== 

~::u!!ί~~!=~-~ • ----.--
.,_,." . --.... ....... .. .. .. ____ .. .,_ ,. -

::?tSΞ"~ :~ :::::; :: 

s::ι.;TJ :! ~~ i 11 

~-~~~~ i.t~--~:~: 

~~-=.~~~~ 
;;y/z.:~ ~·:~=-... 

~~~~~~~~ 

Tino1'ε δ&ν ξaκα8άpισε 

στά kύnaAAo 

~;:~1 ~~~= ~~~ 

...... _ _ __ ........ *""""" ........... _ -----~-~ .... ~-..ο::. .. - · 
~~:.7~ - · 
M••••τeip•c: 
~Λwσιι• •a•ι• 

,ι6δι6•Ρ••• ., ..... . 
Οί yέοι άθλnτέc 

θά μάc εελασπώσουv 

στούc Βαλι<αvιι<ούc 
nΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Σοροpό i:nειοόΩιο οτή ΒεοuοΑονίΗq 
μετίι τό μότe --ιμεωe - ΠΑΟΚ 

~:::".':ί"".:....~"'·- ·g 

;~~::S~:J;iff 
..,;.:;;:.,-::::;:_ ........ ....... ·---··· 





1ο<: ΧΙ'ΟΝΟΣ - "'ΡIΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟV 1$ • ΤΙΜΗ Δ .. Χ . ιο ............ •8 _ _,, ...... •"80 -

Ο ΦΙΛΕΛΕVΘΕΡΟΣ 
ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

311111 f'" 111><><>ιιv1 Οpιακuιv 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ 

Ή k>τ-ή όμιλla του 
οτtι βοuλή τό 1838 

#~~~~--~~ 

~~=-.:~~~:€ 
!f~.ffi~~-~"':~Tι~ 
.....:::..-~----- ... --···· ... .:;..~~--~--
~~~~~;::::~ 
~~~~~~==-.-:. 

~~:=:.:=::=: .. :.:: ·-· '·_ .. _ ..... _ .. _, 
~·Πi~1:7f~~-:;:.~~Ρ":\Ιι~ 
~~~~~~ 

~f:;:;Ξ_~~ 
~ ... ~-=..~.-:.. ... -
;::1;~~~~fu~~ϊlffi;:,': 

διαβατηΡ.ιΟ 
για ολη 

την 

ελλαδα 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΗΣ Ε.ΑΗ.Κ. 

ΧΟΡΟΣ ΤΙΜDΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ 

ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ 

·Eρcuva aτό ιιnόμι:va 

~ 
EmmlD 
ο 

m~~:•o 
-~~~ .. 

ΊΤr< ... τι;. ......,, • .,... 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΆΖΕΙ 



,._ - _-_-=κ -
-~- J 

/"' .. """ ~-···- ·· · --· -·---· .. ---· ···-"···\ 
. Οέλετε • . 
2 cιπίτι - γpαφε~ο - ~c::ιτόστπμα ' i / 

vό ι::ιuςπτ~:=: ;~:ιοδότrΜSι; ι::ιοc; ί 
μe τaύc; nιό κcιλοUc; όpouc; yιό οάc; 1 iί 

μ8 πρόδuμπ κι::ιi ypήyopn eξunrιpιhτnc:ιn Ι 

δivοuμε: 

δάνειο μέχρι 1000.000 δρχ. 
εξοφλnτέο σέ 15 χρόνια μέ 
τό χαμηλότερο επιτόκιο ( εν σχέσει 
μέ τά άλλα δάνειο ) 
καi ακόμα οι τόκοι τού δανείου 
εκπiπτοντοι οπό τό φοpολογnτέο 
εισόδnμα 

σρκιι::Ι vά yivcτc ιcι::ιτcιθ ιι!::τnc; c:ιτό 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
-.-rιc; ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ελάτε σήμερα ι 

----·-- { ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ! 
?~~,5-..g i δivε:ι πιό πολλά 

ι--..:.:===-~=--=-==-_c:;_==---=_, ~-.,;:;;:.; ..... ~~ . ---- -·-·- "-·-- ~-·-· -·~- / 



------------ ~.---- ---------



ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 

••ΠΡΟΕΙΛΗΜΑ•• 
ΑΛΛ. ΟΧΙ 

... ΑΙΝΙΓΜΑ 
Ή Κunρκιι<ή κuβέρνnσn άnορρlnτο:1 

κόθο: πρότυπο γοά λύση τύπου 

Κόμη Νταlη&ντ 



ΤΟ Κ~ΑΤΟΣ APNEITAI ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ uΚΟΙΝΩΝIΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» 

ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΑΤΗΛΟ 
ή άπόι<τnσn 

στέγnc γιά τούc 

έργα<:όμεvουc • . . 



~· .. -- ·-·-----------.Αaιιαωαιαι---------------

Oi άκτήμοvες: 
τnς: Πρέβεζας: 

:κ:αταyyέλλουv 

συμπα~yvία των 

τσι.φλ~κ:άδωv μέ 
τούc; κομματάρχες 

οι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤ ΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ 

ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ «ΑΡΡΩΣΤΟ» 

άργοπεθαίvεΙ 
άπό έλλεΙψΠ 
όξυγόvου 

~~ 

·~ g;§~~ ~.:: .,,.:.::.:::.-=- ;;~~~ 







Mf JHN fYKAIPIA JΗΣ ΔlfΒΝΟΥΣ ΗΜfΡΑΣ JΗΣ rΥΝΑΙΚΑΣ 

Ή Ι!ι\ι\ειιιπ μίιριμναc rιά τή μητέρα 

κύρια αlτία τίίc ύnοrεννnτικότnταc 



-- .. - , ___________ .ι, ............ -------------·..,::-;:;-:-.. -· ---rΔ1_..., 

:::::,,."•:::.:::: 
·.~~; 

~-:::::::-

·~~"· 

:-::- ==·-= 

-. 

Σ!Π!C!!>Ι' 

ΝΕΑΑΠΕΡΓΙΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΑΠΕΙΛΟVΝ 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
Τόν Άnρlλιο δv δέν 

ΙκανοnοιηδοQv 

τό αlτήματά τοuς 

Ό Ιιιιψ•e i••lι ιιιpνι:ιο 
ιιi Ιsμι:ιια ιιϊ ••ιιιιιllήμαιοe 

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ 

ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 
........ ... ...... ο ... -

==~~:~~ 
~~..;..:.'"';""-.:=:-~-~-== 

~?..Ε..~Τ..=...~ 

Ξi..€$:~~~;;~~ 
:t..~~7.~-;..:::""' .... ~~ 

~--.§':::... :::--i4:: :;_::-::: 

( _ ... _ , 
Ό•-- , . 

;~~ ilEii 



Α dΠΕΠdΟΙΟΣ n-f.J.i.f#tfO.Ι.Ι.JitUM·'·'·'ΞLX!tΘ·lf##I 
~ .... ·-·-τ~~-"·~·-.. -·-· Ή ιcullέpνnen Ιχaι ένιcαταiaΙιιaι ταύι: · πιιnνέντaι: 

ΠΟΛΙ 1 IKH ΕΗΔΟΜΑΔΑ άπ6 τήν lιcpnξn τοϋ «Πανοpμiτn» eτή Σούδα 



'-J)/C/ 

dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τον ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚ ΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

θριαμδεuτιιιό. τριι'ιμeρn neριοδeiα το6 άρχnyοϋ τiί.ς ΕΔΗΚ ιι. ΙΩΑΝΝΗ ΖΙΓΔΗ 
ιι:αt τΑv 6οuλeuη5:ιν το6 κόμματος: ιt.ιt. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ - Μ. ΞΥ ΛΟΥΡΗ 

Η ΚΡΗΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ 81 ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ. - ΛΕΕΙ 
: . · · ... ~~lκιμ~:ι:ι~ο~όρ~έ~ο~~~Η 
•Η Cίίaρα 

τηc: Βουλιfίιc: 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΤΟΥ χ. Ι. ΖΙΓΔΗ 

Στό ent.μςvo φύλλο 

11 . . . 
. 

... _ ............ -........... __ ..... ..., ... ---...-.----~·--- ... __ ,.., -. __ , ..... ___ ,.,,_ ....... __ _ .... -.~--- .. ....... - ........ ___ _ 
--··-.. --··--·<-'_,, _ ,,_ ..... __ ...... _ 
....... -- .. ------

. r~:~~~ .. 
':~!;. 
e 



Η ΒΟΥ ΛΗ ::Ο:ΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 



,........ .... -·------------- Α.-.ωσιαι _____________ _ 
3ημερο ΚΡΗΤΗ - Ε.ΔΗ.Κ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. Ι . ΖΙΓΔΗ 

Σi'ΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Είμαστε οί συνεχ1στές 
τού Έθνάρχη ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

1=:.:::,·=.α~ 
2~-ιιίινnnτ -

3 Σο8αρόmnι καΙ συνέnεισ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Κplσιμn ή 1Daτla 

τοϋ '80 npollii:naι 
6 κ. Nτi:p Dύii 



~-----------·"-~·-·-· 
Ή :Εβδομάδα τιΠις Ε.ΔΗ.Κ. 



--"--·-----------Α.-ιισιαι ----------
ιaι•·•~11:ιο1~1:11:ι1.1Ν•Ι•·WΜ 



~~~~~~~~~ Α.ιηειωσιαι 

Πλnγμα γιά τού<: έργα{όμενουc 
ό χορό<: των άνατιμήσεων 

--."-·-
φωτοε~δπσεογραφ1κα vεα_ 

απο τη ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
-.---.....οrι------ .τ...ο..-.ιn 

Πετρώματα ούρανίου σέ τρεiς 
περιοχές τ:ίί.ς Β. 'Ελλάδας 

==--==-~ 

~~~-;~ 

~~~~ 
?~-::: 

Ξ.:--:Ζ::;:: 
Ετά άκρα ή κρiσn τού τομέα 

τ.ίiς οiκοδομίiς 

~~ 

~~~~ 
Κυριαρχία στό. μισiι καi 

συγκυριαρχία σ · όλόκλnρn τιiv 
Κύπρο θέλουν oi Τούρκοι 

Όμιλlο τοU npoeδρou τής Κunρισκήc: Βοuλήc: 
κ . Άλ. Μιχαnλlδn 



1iιι1111Ιιι 
ιiΙ 
•ΙΙΙΑ - ΙΙΛΑ• 
ni 
111,ίιι 

. ...;. ~~~Λrfa~~ ~ 
ΓΥΡ~~;~?~ϊ[~:-ιΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ θΙΤΟΣΣΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡίΑ~Ρ
8

όΥ
0

ΜΑΝΙΑ 
~~,:~Α 5ΝΑ~\~~ι~:Άs0ο"vΥΚΙ(~~';~~16 
8RAVIΠYP~~~'μΔ~~K/~Y,:6AI ΣIΝΑΙΑ 

__ <.Α ·B~AVO· __ 

•"''"""""'ο""'" Λ-- •-ιοο8λlοu 
τ..ο ... Η. t1_...,.ο0 

- ΑΛΗ-ΙΛ rΊΛ ΤΉΗ &ΔΗ1C>ο 

-~ ......... . 



3πμερο ΚΡΗΤΗ - Ε.ΔΗ.Κ. 

Πρωτοπόρος λαός 

στόv άγώvα 
γ1ά τήv ΑΛΛΑΓΉ 

Το6 όπεοτολμtvοu τοϋ uA» 
ΚΩΣΤΑ ΡΟΥΒΙΝΕΤΗ 



ιι •• .,.ς 
"Λλ~-π ......... 

!~~~~. 
Ξ°~";;:..---;._ 

5s~~,._ 



·------------ Α__,,.. ---------
.z.~..;...:: ~·:r-:=..~i;: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ 

~ '::.~"""--'~ ΟΙ Ποiοιατίνιοι θά άνωνισθοίίν σκinρά 

·--... ·----
~~-=-~riCΞ.;; 



·-~=--· -Σ<>·-ιt>ΙΟΚ'fΜΤΜ"• 

~~ι 

-;"~~:.:::+

,_ ~:~·"· 
;::;::;-:.ν:::;;;lz. 

~~-~.-:;.:.~-... 

ΝΑ ΛΗΦΒΟΥΝ 
AMUA ΜΕΤΡΑ 



Α dΠΕΠdσrοΣ 
--ΙΛΙΛ ι::-~Ι&Λ ΤΟΥ--ΛΤΙΙ<ΟΥΖΟΖΟΛΛΙD"ΟΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'ΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

τ• ••• ••••• ••••• 
r•••ιlι6Ιις 

•••ι•ξι•••••C ΤΕ8Ε 

ΠΡΟΩΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ riU, 8.J 
ΤΗΣ ΒΟVΛΗΣ 

πολλά 



______________ .ι,_...,..,,. --------- - - " - .. _ 
Τά παραiειπόμενα τίίc περιοδaίαc 
τοϋ άρχπνοϋ τίίc Ε.ΔΗ.Κ. στήν Κρήτη 

~~~~;;:~~~ ~~~~~~ 



~ .. "°"""- ·- .ι .. .uιεndCJllClll: ______________ _ 

Σέ έvδ~.αφέρουσα συvομ~λiα μέ Κύπρ~ουc;; δnp.οσ~.ογρά.φουc;; 

Ι. Ζίγδης: ·Από τόν Αϋγουστο·74 zητώ 
v· άνοiξει ό «φάκελλος τiίς Κύπρου» 

1=:;:,·";ε~~ 
2~-ιιάνnm-

3 Σοβαρόtιιτσ -ί σuνέnεια. 

Τό V-.. όnδοάλεζε --νσμiφυμε-nι λtειόλα 

Πρ.ι)σφ<lιο/\νολόβομt!ηνιlσσyωνη•σl/\v"nρ.οοώ"ιuοηστην·ελλην.•ηόyGρ(Ι 

''°" ΊιΟλ••~~,':i°~~~~~~~' Τμ~~~οδηλότων τG>ν 50 CC μnορο<ιν νό σιις μ<τΟΦtρΟΟν 
σ1yοορο,όνtτο.yρηy<ΙQΟ.Χάρ<ςο1ά\ιδuν<>•ό•ονηι~pαι1\<;ΜΙ"1ΑRΕLLΙ 

Έ~" ο)λλοu μην ~tχ_νόr< όι• ~ Ι<Χ.ν<>λονlσ Ιών μστοnοδη 
ΤΕSΤΙ όνή•<ι otηv όξιntροοιη nλtον "!ιολ<•η σχ.ολ~. Mnoριltt 

~~ii~i.σ:..t~~<μη t•θ<Οη μας Άχ_αργG>γ 316, •ΟΙ ""' Ιό 

Δ.ΚΥΛΑΚΟΣ-Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
""><αι>vG>v 37ό, "A&~vo. τ.,..., ~2&. 1β-<3. 201~1'~11 τ"'"" 21.074 



--------------- .S .-.ισιαι ---~-------- - " - .. _ 
Ή έβδQμάi5α τiίιc: Ε.ΔΗ.Κ. 

Ό κ. ι. Ζίγδης θέτει 
πολιτικό θέμα 

... _ "-. καί φυλακiζεται -

~G:~~51 
-~-~;:: 

:?~~-τ:7. 



,..._.... ... --- ·- -------- Α....aωσιαι -------...,..-----
a••·•·1ι::ιο1~~1:11:ι1.1~ι.11·-- Γ~ά τήv ΚΥΠΡΟ 

Εvη..,cpωση Ελληv<:.>v 

κσο ΞΟ«v""'ν Επι::νδvι::<.:.v 

μe τ:;η αuμπcιρcιατ:ι;:ιι;:ιη τ:;ης ΕΤΕΙΑ 



iiιiiiiiiiiiil ___ ,A.-,_ ~----·-- " - .. _ ._,., .. 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Κάθε 
.~ρόνο καi φτωχότερο• 

Oi αύξήσεις τους 
πολύ πιό χαμηλές 

άπό τόν τιμάριΒμο 

Νά γίνουν ·Ανώτατες 
οί Παιδαγωγιι<ές 
ι<αi οί Σχολέ~ 
Νnπιαγωγιi>ν 



'Απα~τεϊτα~ σφα~ρ~κή έviσχυση 

~-;)-~ , .... ... __ ..... 
=~--=-..::-

··--
~~:~ 

έξαyωy~κ:οu τομέα ""'"F==-"" 

ΓVΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
)(Jφ Ι Α H lfUΣΣ IA 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ Ι 
ΛΙΜΝΙ) SNAGOV 

Hf~ASOV 
ΚΑΣ f l:ΛΟ BRAV 

(ΠΥf-'( ΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ) ι 
ΣΙΝΑΙΑ -t< 

6 ο'\μ•<> '4 θ 4 80 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
' ' "''" -,. 4 11 4 80 

_._- · ~ •BRAVO: __ ____ _ 

φωτοε~δπσεοypαφ~κα vεα 

απο τη ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 



Mttnt.§ii++t.jf,f,i[if·Mfii§+:f·ii+W.iιlιMιiQ•ii•li•@i+iaβii!i!IJIM 

Όρφανά χωρiς στοργή 
άγάπη καi προστασiα 

Τpιιμιιίιιιι ιίe ιιιιιιί:e ιιιί:e 
~ΕΞ?~ 

-~ g:.]..~:~~:$'"~ 
Σταυροφορία γιά 
vά ι<αταργnθοuv 

-~.Ε τά nολεμιι<ά 
;;;. παιγνίδια 



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

-~ ~~ ~111 ~7;~ 



·--------------~~·----------- Σlt&h ... " ............. · -

νυvα•κα 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΣΕΟΣ ΤΟΝ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΟΚ 

'Ή yuvalιc:a 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ 

Ή Ιιpίι uιί l•ipa 
ιqe iιιιc1ι1ι~e 



~ .............. ..... 
______, 
Α~ 

--------- ·~ __,,.,. -------------
Kιvδuvaύouv 

vά πέσουν 

Mii\av -Λάτσιο 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ 



ΑΜΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤVΧΙΑΣ ΤΗΣ '·''14''·'·1%1 
οι εύ8ύνες yιό τiιν J.Cύnρo 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η Ε:ΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Ή Χώρα μπροοτό οέ Συνταγματική κρίση 

ΣVΝΑΛΛΑΓΗ - ΠΙΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ . Η ΔΕΞΙΑ 
ΣΑΔΔΟVΚΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟVΣΙΑ 

...... r .... r_,., __ ........... - .... 

• ...::.=::,~~~~ 

!.1:~~~~~~; ... ~-== ~.:.=~.: :::..~- .. -
~~-~~~ 
~~~~=-... ~ 
--::::~"""="-='.:~.:

~::=s::*~"J:Ξa==: 

ΣΟΣΙΛΛΙΣΙΙΙΗ ΙΙΕΒΙRΣ, 
ΙΙqνιpίι /j ·ιιιιpίι, 

Πασc>ιαi\ιvό 
μήι.•υμα 

τοϋ κ. 1 .. Ζίγδη 



ιιιιiι•ιιι ... 
ίιιιιιιιιiι 

Et~~:~ 
:.Ί-Ξ".:-~ 

~~ 
§.-;.~_: 
=:.:.""Τ.:.-'":;: 

==-~r--τ 
-·~~' .. -..".,-.;:.- -
..: ~;.~ ~- .. -.... ~~ 
..,:~~r. 

=~"=---: 
;.';..;:-....~~ 
...:...::..::..~--:... 

;~~-



~ΥΟ . "Λ-'""- ..... _________ Α..ιιιισιαι ___________ _ 
θΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ 

Οίθεσμοίτnς 
Εύρωπαϊι<nς 
Ι<οινότnτας 

ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

r .all!\tdl Η ΙΣΤΟΡΙΗΗ 
..JJA11D1 ΩΠΟΩΟΓΙΩ -
.. ~_,,,π:..=.~~·-- ΗΩΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ 

*'~~~ τοίί κ. Ι. Ζίνδη 
οτό i:HTDHTD οτpοτοΟιΗεϊο riίe χούνιοe 



------------·"----------- ----....- ... 
Ή :Εβδομάδα τnc; Ε.ΔΗ.Κ. 



-. ·-·- ~ . .......,..,,. ------------
Mjli•W•1ijoJ~l#li#li•l~~t.ii·WM 

Ενημc~η Ελλην<ο>ν 

..:c:ι• !!Ξcνων Εncvδuτκ.>ν 

μ ιι: τ:η auμπcιρaστ:αcιη τ:ηc; 



Η ΠΟΛΥΔΙΛΙΠΛΙΗ ΛΠΟΔΥΙΙΛΜΙΙΙfl 
ιο ΙΥΙΙΔΙΙΛΛΙΗΙΙΟ ΙΙΙΙΗΜΛ 

Τ6 l••tlp1•1•crt:Jrιon-aι11 ι•ι••••••••1•••• ••1•••ιιΙ• 

;l..;~~· ... -:-:..~:~~ 

::~;..1;,.~::<:.:~ ~ 

;~j.~~~~~ 



-··. ··-·- ·------------/Jι, ........aιαι _____________ _ 
-ift!#iiiiiifQ§lliliiif&ιlfZ·Bi+ .. 1,ιq.1.+FMiiff!-iiιi§l§ijQi1iJ-

Τ ό οiι<οvομιι<ό <<δένει τά χέρια)) 

του Δήμου Παλαιοu Φαλήρου 



ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ -!~ ΑVΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣ~~,;.- • ·-··- ·-1 
·a .. ε•λούμεθα 
μέ .. λπθυσμ•ακ:ό 
άq»αv•σμό; 



~ ·-~~~~~~~~~~........,...,,.~~~~~~~~~~~-

~-~~~=:~-ΑΤΑ-~· q;;;2ί,;~ ~,.. Δsυκαί\ίωv 
·ο Γολyοθάς ό Δεύτερος! .. 



·-------------Α ............... -----------··- ·-
?,;ο--...,:=·-= Ό δρκος δέv παίζει ~~~ ινr11011111Νιa110 
Ξ=~~ σπουδαiο ρόλο στήv ..:=:t:::=~.::::::..- Προτάσaιι; 
Ξ[?Ξ-"=:a όποvομή δικαiου ~~~~.?- μηχανικών καi 

__ .. __ .. 6ρχιτsκτόvωv 

d;::~ ~~ ~ ~~-~ 
;...~::_-
::.:_~ 

~-=~ 
~~ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ tιΕΝΤΗΚΟΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-rΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΗΟΣ 3Ιnc Δeιαι:μδρlου 1979 

<EOc-' 

-4-ΣΧ __ ..__,_ 
ς-- 7ι -



~~~~~~~~~~~~ιιηειωσιαι~~~~~~~~~~~~~~-

M@~t;= 

~ ,., .... 
ΤΟ ΠΡΩΤ Α-Θ---Λ--Η-.Μ• Α 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ 
ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ 

Δύο vτt:ρμπυ: w Αρnς. Όλυμn:ι.ο.κόο;; 

Κόρ:ι.vθος • Πο.vαθnvα:ί:κός 

~ Αyαvάκτπσπ 

στόv ~σλυμπ~ακό 

yiά τήv σκληρή 

ποι_ vή άr.ιό τ.όv ΓΓ Α 





ΒΙΟΙ ΑΝΑΛΟrοι 

---·-··--..... _, ___ _ 
~Ξt~~~ 

Ιά Ωιιιύι~μι ΙΙιΙύμνοu 

~~~~~:s 
~-::.:: 
~~-=:=.:...-:=~ 

~~~~~ 

ΝΟθΕΙΑ: Μός n'ι.ν 

oepδiρouv ατό nι.ό.το ............. --
ΟΙ ψηφοφορίες γιό τό νέο Πρόεδρο όpxil'ouv στίς 19 ΜαΤου ~ 

Παpατεί"εται <Γ~Η~'1Α) 0 · · 

ή ... σλιτιιc:ή ιc:pίc:sn ;:..,;~: 





~- •• . ..._ολ_ ,_,___________ -----------------
·•-•ΤΑ ΤΗ:Σ •.ο.κ. 

Οί δομ*c: τιiίιc: 
Οίιcοvομ•ιcιiίιc: 
"Εvώσε--c: 

Εύρώwwιnς 

ΠΡΙΙΙΙ ΔΕΚΑ ΧΡΟΙΙΙΙΑ ΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ XOYlllTAI 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΠΟΛΟΓΙΑ -
ΚΟΤnγορnΤήρ10 ΤΟύ κ.Ι.Ζiγδn 

§.5'.::"~'Ξ:'5::: lliJ 
~::Ε~~~~·~.;~:3 

::::;:~i;~k~:~ ~~.!::::=Ξ 

--------------··-----· .. ____ _ 
... _'" ___ .... ------- . .. <ο_Α -··--""-·----·-- ------ -·-· ----~ 

~~~::Ξ 



-----------···~ .. .... "·"-. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Φραγμοί σΤήν 

πρόοδο 
πα1δ1ών μας 



,......::ι·α· i~-ί·~·-ϊίιϊ·-ίi~iiίiii"~~~~ι-~-~.ιιιαιιιαιαι ιe;;+ι.s+;WiιlQel Wil•Wa11#(olί,!!#li#jieJ~l•il•W8 

Τό διλημμα ~~~~ 
~:ι~~~ 
~·~ 

Καί πάλι τό πετρέλαιο 
ι<αθορίζει τίc διεθνεlc έεελίεειc 

~~~~~ 





μeeo~• ι • Ά~ 1'80----------- ,, ..ιισαισι ---------------
Ή ί:ΙiΡΙΙΙΙ τιe ίyσpίίe lίν QΙΙΙ ~l:~Vι-ιιi-.i-iii-§~.j 

iιil•Y• μί: ••• ί:αίpιιιι Τά •ν•• 
ιp.pίιιιι ιίίι ιιιιιιl1ι11ίίι ' 01

< ••
01 

""" ..-α 010\ ι Ι•\Ηzοιιι \Η 

1=:=,'"Sε~~ 
2~-ιιάνnnε-

3 Σοβαρόnιτα καί σuνέnεια . 

Τό νενσνός όπ διάλε{.ε εμάς--ίζοuμε-na λtει όλα 



-------------- 1 .~ .ιιιειωσιαι ___________ a:.--. .• ·-....- .._ 

SOS: Κόψτε 
όμέσιυς 

τό τσιγάρο 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

·Η ··~αβούζα• 
σκ:ότ.,..σε 

τάι 2 .... aιδιά 



ΞΟΔΙΑ 



Πάσ:χ:α μέ 28 νεκρούς 
καi 300 τραυματίες 

Γιά ~να σοσιαλισμό μέ 
άvθρώπιvο πρόσ(Ι)nο 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 



•η~•.:;_-

1 

.. - . . -. ~- ·· 
~- ::: .::: 

: ::=;:: .• :~_::: -

~~~~~~~~~~........σιαι:~~~~~~~~~~~~ 

ΑΠΕΡΓΟVΝ ΠΑΛΙ 
οι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

Χuιρίc: μάτc: αϋριο; 

Η ΚΑΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
κλοvizε1 Τά 8εμέλ1α 
Τού πρωΤαθλήμαΤος 

,....---



Α dΠΕΠdΟΙΟΣ 11'1·'. ι.ι§J ι ;ο.'.'·'! ι;ι;ι:ι. ι. ι ;tiIΞl!tlΞJ·' th 
Κυπρ~αvοϋ: Ό λαός τiiς Κύπρου 

προσδοκa ~vα καλuτερο μέλλον 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΝ ΛΑ·Ι·ΟΝΣ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τον ΔΗΜΟΚΡΑ"Τικον ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟV 

~] 
Ό Καpαμαvλιί'Ιιc: &άι άιλλάιξ•ι μόνο τlτλο __ _ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η Ν.Δ. 

~ 
~ 

ο 

~:1;t~~: 



Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

'Έντονη :κρ:ι.τ:ι.:κiι y:ι.Ct 

θέμα.τα. άτομ~κ:ώv έλευθερ~ώv 

~- ···--·-

llto PEU&EOT • 
αuτ8'-εnαχ6; 

llal! ιιtο PEU6EOT 305, 
ειδικά, yιΏun'ιι 
-~ ... 



--····-·-·----------- ·~ιιιιΕηdσιαΣ ____________ _ 
Ι•ΙΙ 11 Ι•ΙΙΙΛ 111 ΙΙΙΛΙΙΙ Ι"ΛΙΙΙΙΙΙΙΙ 111 1111111 

ιcΠροτίμησα Τή φυλακή)) 
Ι. ΖΙΓΔΗΣ: 

Συνsιδnτά 
άποδυναμώνsται 

:~::δ~~~;πκτ~~~vχ:λ:~:::;:~.~ύ~~~:;~ 6 pόlοι: 
τοϋ όρχηγοϋ τής ΕΔΗΚ κ. ι. Ζlγδη .... ..._..._ ... _.._ τοϋ ΚοιvοβουΑίου 

~~~~~ ~~JH~ ~~: .. :.::.-;;,~:~~:~~~: :.~λ.,. .. ~~::;~~~~.~:;,~ 
:::.w::-. - ·'-· - ~~;::::z. 

'ο.,... • ...,.._ ... .., .... ,.. • .,.. •• ._..__. ....... ~- ,.,-n;::...:..-:;..."':..:t ,::=,· 

........ ~ -·. ~- -·- - --· - ---· ;:._1-~~frE:§ 
ΞΞΞ:·:z::~~;-~~Ξ~::::.=-;.~-~-

@<rn!H>._!;!ι:ht 
-R------7.::::::'"..:.οΞ-~·~-.:Ξ.~~~,~ 



--------------- ·~-------------~·· ·· ·., ...... . _ 
Ή έβδομάδα Έnς Ε.ΔΗ.Κ. 





·--,-----------~-.ιnειωσιαι ----------·-- ,, ·-- ·-
Ή Ι<ατάργnσn των φόρων ••Jti1•M1•1W 1 !'"*t!Ξi*•••ωω;ι 

~ Oi 40 άπό τiς 100 δρχ:. 
πού δαπαvοϋμε 

πετCίvε στό ... έξωτερ~:κ:ό 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΣΗ 





·-------------Α.-ιωσιαι __________ .. __ ,, .. "··"-· 
ΑΛVΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟVΝ 

τά ... c:ιyκ:όσμιc:ι ... ροβλήμc:ιτa 
Ή πείνα , ιό cνspyειοΗό, ό nlqBωpιuμόe , ιό nεpιpόlloν, Bi 

cιoHolouBήuouν νό μοuιίzοuν ιήν όνΒpωnόιqιο uιή ΩεaοsιίιΊD 

Ή UUVEPJOUίO ιων loiιiν Βό UUVΙElOiίUE uιή Aύuq ιoue 

§~Ίf~~f]ζ~ ~~::~:Ξ?=:Ξ:~~ΎΞ i 
v._..'<i\•" .............................. _.. .. -, ._,,._ Υ6 ................ ...,,. ..................... c<η<;.•I-• • 

~;::::.;.. 



- ... ., ... _ ·- .ι........σιαι: --------------
~-~=-~~~==-~Τ"""8 ...,;;;;._;~:;:o:!;l;:;..J_,,.._ APrDΠDPIA» 

(Δοο'ιγnμα) 

••ΟΙ ΒΙΓΛΕΣ•• 

..,":1.1,-·.._..·· ·---

~:: :~~,~~~~~~~ 



""::~~ ... --=--.. --

~ 
ΛΑΔΙ: Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΕ το ... ΜΑΤΙ 

Ε--~;...:;z~~-=.:.=.Ξ·; 
:::.:-:~~~--=-.::: 
Ξ:-'-?.'1i::::.'":ΞΞϊ.~ . .;...Ε·~~ 
::-l..::.::-:Ξ:-~.t=...":-""'::":..-=::.= 

=#:;::::.::-_""'"===:.::: :?.>~-i:::..,,..~~~~~r-Ξ~-~"" 

.. ~---. _._ ..... _ - ...... ~ ......... 

.. ~-=--:.::;::::·.::'....::-~~:...":::'..:: 

m 
ΜΕ .•. ΟΡΜΟΝΕΣ 



.... ~- ::::.;: 

::==~ ::::~-: -. 

οι ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΑIΤΟΥΝ : 

((Φρένο)) στίς δηλώσεις 

των μεγαλοπροέδρων 



l1Cet4111;_.rι;ιa:t•S ΙφΕ•Ι ίt•Μ 

Καiπάλ1 ά.6ε6α1ότητα ... 

~Ενα ιιπροεκλογικό)) νομοσχέδιο 

Προστασiα μητρότητας 

άλλά μετά άπό ένα χρόνο 

~~~~i~ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑ:ΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

·ο δρόμος της σcιι.τηιpίας 



~--- .... 
Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

Συσσώρευση έκ:κρεμστήτωv 

~~~~~~.;Ξ 

;-:- . 
r~' ~ 

_,ι ~ 

..... C!lli. "" 

ι•~~·~ 



ι. zιraM:ε: 

'1'6 Σύvταyμα του 
.. ηιyή άv...-μαλι.:ίi8v 



Ή :Εβδομάδα τnc: Ε.ΔΗ.Κ. 





Έκχωρaίται 

σέ παiυaθvική ή 

Τράπaι;α Άττικίίι:; 

~~~ 

Σ6 ........ ............ ,_ .... 

ΙeJι;seJ~Ι•Ι§Ιf•*Θ·••·fΘΞ1ΞΙ 

Λιyότεροι ξt:vοι μΟ.ο;; i\λδαv τό Α' δ1μnvο τοϋ 1980 

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ 



------- Αιιnειωσιαι _____________ _ 
σ Ολnτπv ελλσδα 

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕIΔΟΠΟΙΟΥΝ : 

Ιir ιίιιιr :.::----- Τό Πέραμα κ1vδυvεύε1 
~§:.-τ_..;§ μέ όλακαύΤ<ομα · 
~Μ~-· 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 







~~~~~~~~~~~Α.......,..,,.~~~~~~~~ 

ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



,,,,,,._ ............. ._ ·
-. ·-·~ - · -~-

.:::-:- :::: .::: 

::::.::. :~~-: -

«ΞΥΠΟΛΗΤΟΙ 
ΣΤ' ArKABIA» 
ΠΑΜΕ rιΑ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 

•ορ•στ•κ6 

στΛ Μ6σχα ο1 

·oiluμww•aκol 



Α dΠΕΠdΟIΟΣ .FΞn"· ';~.ι::ιι:ο - •· 1 • 1 •ε=ιτ;ο.ι.ι.ιΞΙΞΙ!_tLΞJ·'ti;sι 
- .... ··-·· .. Τ•• ~·••το••· ....... ~.. Η Παγκρητια συντονιστική ουοκεψn 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Περιφερειακών ΌργανώοειιJν ΕΔΗΚ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑtικοv ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΜΗΝΥθΗΚΑΝ 

ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Παρωδία μυστικfις ψηφοφορίας άπό τούς βουλευτές τfις Ν.Δ. στή Βουλή 

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕVΜΑ 
ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ~ lllmlmD 

ΟΧΙ ο 

e "'"""''""'Χ ... ~~ ζ'-"Ι 
• .,. • ._.,.....,.ο.:-τ.v. 



A'81EΠdORJ[ --------- ·~· • -·- . 

'Η παρωδία τίίς μυστικότητας 1 ~~< .~ 

ξ~~~~~~~{~ - u---~--~ 
Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

Ξ.S"J.'F""..;...~.:_~·~:ΞΞ 
-~~--:....--=--·--- .... 
~~-=:-~-:~.;: 
-::...~.~~z~_;~...:r:--"

... ~~~~~.:=."'l~J:> 

φωτοε~δπσεοyραφ~κα vεα 

απο τn ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

αΑiμοδοοiα καί lίνθρωπος:» 

=--.:::·_?-.:-.,:_.-:τ."'-.. ·-=.-ο.._.~.~-.:. :;-..;_;-.·- - ·· -==~-· _-:_ ·~ ~~; 

- -:- --_-_ - ;.-~':W':" 
( ............ 1' l-. ), 

-' 1 t '1 ~· ! 
• ''4. 

~ ·-· 



~·~··, - ·- ·----------.5..__,,.,.. ________ ==== 
ΙΙJΟΜΟΣ 774)1978 

ΚαταστοΛή τiίι: 

·==·~ 
2~-ηάνnnε-

3 Σο8αρ6mnι ιιαί σuνέιιεια. 

Τό yεyσνός όπ διάλε{,ε --~-'Ιίι λέεο6Λα 

/ 

1η ΜΑΗ 1976 

·ο ΏΛέκοc 
uεκpόc - ό 
ΠοuονούΛηc 

ζεi 

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 



--------------...., Α....;.,,.. ----------- ·- ... "··- ·-



βΕΜΑΤΑ Ε.Ο.Κ:. 

Μεγάλες δυνατότητες 

κoivωviκώv άλλαyώv 

--

~· 



ΟΙ οuναλλαγματ11<k Ιοοτομlcς 
τίΊς δραχμΛς τό Uνα ν~ματα 

0<al οι Cmnτ<Ι.>ocot ατt'ιν 0Ι0<ονομlα μος 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΙΑΣ 
Σ .... .-.. . ιοn,._ ..... _ 
~-- - T""'--.874 -

_...... .n__.._ . n.,. _ ____ _ 

..,_,......._ --·- .. -
-··-....... &Ac4ac 
ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ 
..,_.__, ... _~-· ,...,..._,_ .. __ , __ ,.. ____ 



'----------Α~ ----
Άvωv:ιστ:ικός y:ιορτασμός μέ άπερyiες καt συyκεvτρώοει.ς 

ΕΡΓ ΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΆ 
Σ:ύμ6ολο γιά νέες 
κατακτήσεις όλων 

έργαzομένων 



Μεγαλώνουν 
τά προβλήματα 

γιά τούς έργάτες 

στά Ν αυπηγεiα 

i~~~] ~:..·:::;.~ 
~--:r~~; :~~· .:_:::= 
:12~ 6.'!./'&·'3'.'6" 

~~~ .. ____ .... ___ .... .......__._ 
-·--··- .. __ .... _ ........... ____ ... 
---.-.--__ .......... _ ____ _.,_._.. 

?.:.:~~,.;..:. 

.,.-·---·· ---~---

ΆΙιrι 11111,μιrι 

ιιί rί a•1• Ιi11ι1111 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 

Σι<λnρή δουλειά 

γιά πιι<ρό. μιι<ρό 
... _._,.~~· 
=~4@ 







:~·.::-:- ::: .. = 
......... <>ΥΑΟ...,,,_,.,. 

........ . ... __ 
::::::;::. :~.::: 

Η ΠIO«KAVTH»MEPA 
τοϋ πρωταθλήματος 

ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ 

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΠΑΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ-ΑΡΗ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

Μετά. τdv πρότcιοπ. τοϋ εiοπ.yπ.τοϋ τοϋ Ε.Ε. 

ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣ:Η ΤΗΣ 
Α ΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

στόv Όλυμπ1ακό 



Ή Ε.ΔΗ.Κ. συμπαρiσταται στό 

jl άrώνα τίίιν Άρμaνίων 

'1 

Μηνύθηκαν τρεic ύπουργοί 

~~~~~~; 
Τό διϋΑισιήpιο Ά!πpοπύpyου ~..::_:~: 

iιrότspa φωc ! ... ::'&.::"' ~....=.:..:..-: 
'ΗΓι:νική Σuνέλεuοπ τών Μeτόχων Ξ?;_:.;Ξ·;:;:.:: 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟV ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ 

οχι ΣΤΗ ΔΙΑΦθΟΡΑ 

οχι ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΟΠΙΑ 

EVΘVNH ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕVΣΗΣ 
"Ενάντια ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΞΟΥ!:ΙΑΣ JVΩ ~ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ~ ο 
! ~;:{i?~· 

, J e 
C }t:f'~oτ::::~ \ • ο:~*'=!"~~ L '\, ό UOT<ΙJL ••• \( ~-l"fJ~~o.,:ιι: 

. -"' ~'" Θ 
-~~~::~ 



----------- Α..ιωσιαι --------·-·· .. -- ·-. 
Η ΒΟΥ ΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

Έκιιονή προέδρου τίίι: Δημοκρατlαι: ~ 
καί κατάθεση των νομοσχεδίων 

:=~~ t~ f ~ ;~;:~ 

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
• ·':i'ON 
ΑΝΕΝΔΟΤΟ 

Ξr~..:::f~i§;;~:;.

~~~~~~~:::::;:~ L:~:::::::~=...c::::::::_:::.:~:::.:~::::'-------~Ί 



::-Ah ... 

~ 
.:::.:.r:::::=,.~-

~-;;;~ [..;-;;~-~:? =-~:---: 

M6vo ή ά .. λή άvαλοy•ιc:ή 
Βά ά .. οτpll!ΙJΙΕ• τήv .. 6λ ... ση 

Έπιβόλλεται vά έγκαταλειφδεί ή 
διαφθορά τοϋ πολιτικού κόσμου 



·------------- .~.......σιαι---------- ·-·· .. -·- ·-
Ή :Εβδομάδα τί'ίις Ε-ΔΗ-Κ-

~~~~~~~1r~~ ... ~.~-r:~~.1t=•η..., ...... & __ _ 

;~=-~~~;!i~~tλ~;;: 
..,-.,-~_,. τ..,.,"'Ι< ... _•_ ι:.ΔΚΙ<. 



"" ..... "··- ·----------Α...αωσιαι '----liiϊiαEmiίυiii!i~-
**'·*·,1:coM1:11:ι1.1 .. ~t.11.w 111.Μ;,ςιw;+•ι,ιμ.1 

στή Γ1ουyκ:οσλα6iα 

μετά τό θάνατο 

στρατάρχη ΤΙΤΟ 

~t~s~~~ 
~:-~.~;~&~ ~ 

~~ii= 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΚ 

Οί νέοι τiίς Εύρώππς 

έηηρεάl:ουv 
- ~ την ποpέία της 



Oi δπμοτ~κ:οi 
ύπάλλπλο~ 

••••;se1gceιιj•ti+f9;;+11ιωωι 

Σuμn•p6eματα eτ6 Διd••c l••ilpιe τιιίi Βaρ8'ιι ... : 

Εύvοϊι<ές προοπτιι<ές 
γιά τίς μιι<ρομεσαϊες 

" έπιχειρήοειc: ~-=.;::..~ 
οτή 10ετtα ·so Ξ\!',;':ΞΞ?;,:::<:Ξ .. ~~ ... 

;5~~~ 
-~~'::..ο 

;~~:;~ 
....... ~ ..... 

*~":.$ 



ΕΝΙΠΑΙΓΝΙΟΣ 
ΟΙ ΑVΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΣVΝΤΑΞφΞΙΣ 

a.~~~=::..: 
=!.a:!:--=~ 
~~"'ι:.t.::..."..ι: 

=~=~~ 
~=--=.. .. :::. 

'"' Ξ:τ~-: ... ~ :~ir .~:::.:= .!!: 
~.:ι~ ... ~ :_;:~ΕS°!Ξ .;Ε 

-· ~::~-·::::= ::::::::~~ ~ 
,., ~· ::..;.~ ii:~;=-~.:; .~~ 

............. .._.·..Ε.:.:::.;..:-::Ξ 

ΤΟΥΡIΣΤΙΚΑ θΕΜΑΤΑ 

~~ 

- -- !._~--; .::---:-- _. :__ 

_, 1.,..- ... ~ ··~ ... :ι- ~~ 

.,.. ...... "" ... ,\:~ r _, <Ι• .. 



-----------Α.ιιιιιωαιαι ________ ~- .. -- ·-
Η ΕΚΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΗΓΗΤΟΥ ιι. ΞΕΝ. ΖΟΛDΤΑ 

ΓΙ\ VΦΑΔΑ: Παραvομία · έγκατάi\ειyη 

'Οσμή Dανάτου 
στήν ΤερψιDέα 



4~ 

~ ._-
)~ 7'-'"" 1 

~ 1 • 



____ _______ 4 .......,,.. ·-·· .. - ·-
Ύπο6αθμiζεται ό ρόλος τciιv άρχαιολόγwν 

... -.. ~ .. ~ "· 
~:-~. . .. 
~~. 

L.!~~~~-=: 

-~·-
miί.u= 
'U.ΙΜσ 

:Π.Ξ:Ξ 

ii;~,;:,-~:Ξ?cϊ j jj 
::..:-~·" - ~-· -... :..:: ::-::=::----=-:;-- ·--

~;;; .. ~ο~ ΛΟrΙ:π-ΟΝ •• ~,m,._-ιmMJ" .. 



.,. _ 
-· 

..... _ ... 
·~~~=:..··· 
~:;;;_ 

·~-' =·= 
~·~ι .. ν· .. ~ 
:Ξ.=. :;::Ξ 

• ο •- •... __ ..,. ------- ,.._ --------··--··· .. --------- .. ------ ----,._ ....... __ .... _ 
• ..,,.,n..._. _ _____ ... 

.. --·-·--·- -- · ---------------------- -· ---- .. ·---_ .. __ Μ·-·· 

'Hp•Aiic • 
Kaeιepι6 

noA6 κονι6 
αι6ν ιaΑικ6 

9 . . . . . . . . ...... ,:...~!.~:::·•-< 
i:7~-i~;:~~€=;~~~ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 



: J ι ι #J Cf*i . ι. Ι. t Ξ1Ξ1! !1ΞJ ·) f i§ 

~~χ~=~ 
ΔJΟΡραγμοτεύοε• ι;: μέ 

Βρετοννούι;:. όλλά Ρ&ι;: : 



dnEndoτoiΣ ΟΧΤΣΤΟΔΙΧΑΣΜΟ 
ΟΧΙ 1..-ι'Η ΔIΑΦΘΟΡΑ 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΟΠΙΑ 
Η Ε•ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛ ΙΣΜΟΥ 



·-

-""''"'~'Ο"'""'Α Α •Μ<Α ~ ο ο ..,., . 

ΝtΛ ΛΙΡΕΤΜ 

Ι~~~.Α~ ~AR - CANCU~ BRU~O 

=~=·~::~=:;-=-=:::~.::;.::::.::~:._~==-=-::~·~=l==-=~·::i=!=i'--·-'·;=~=·=-c:~=~:..~~::~-=:=-;.::r=.=....=;_=~=Ξ=~=;,..,l'--'=========-1E~:~~ i~~i . 
Αύτότό αύτοκίνητο άξίζει yιά δύο! ~gUN ~είναι καi φορτηγό καί t-ιηβστικό. 

r?:ϊ:_-~ 0 - -~:,~;ο-. 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 



.. _ ,:;;;-;;;;-:;:;;-::::;:;:::-:=-:==------=='----------------"~ 

Μι;;;•;•~ετ:;;~;.~~;;~~ 
τό καλοκαfρι; 

/f;}t~~λ:_~ :.-
~··-.=:::.:-:.i:E. 

Ξ:.. 
Ξ" 

Τόκιο; Σικάγο ; Ζυρlχη; Μόντpεο.λ; 

Εμβο.σμα ; Πληροφορία; Πρόβλεψη ; 

σέ λίγα δευτερόλεπτα 
χάρη στό S.W.l.F.T. 

m ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ .ηι:Ρ.ΑΝΤΩΝΗ 
σεJ.2wρι:ς. 





~~=Ξ~~~~~ 
--~.:"-"'-"'".:'-~='!..~~~~~==::-.. :~.:;::=~--
....... ........ ...... . ........ _χ. • ._ ........ ...... ::::,.._ .. ,.._._ .... 

1 --·--~~:::.::.=-...::::::::::::.:.... ___ _ __ .,. ___ .,. __ _ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 



\~ i 

:- ~- , _;,j 



, '\ΙΛΦΙ ΙΜΙΖΕΣΠ 
>ΤΟΝ 

ΛΝίΝΔΟΤΟ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 



llo\1111 .. ('J 11,11μοοι~'ο \ιίι ιι'η Ιlιι\.Η\Οι'ι\ιι 

IJ ί:'Π'8--Jιιt! - ., - .:. -
~ .t"fl':"' ' - .;.., 

. ι:-· 

- -
& ' w.ι,; ....:. 
--·-~--~· -

r 
J . " 
' 

ΝΙΧΟΛΑΟΥ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΟ"Οrf'-Η ι:< ΑΚΡ18 ! 1ΑΙ 

"'""'°""'"οικΟn<Δ""' - ""'οτο•,ο.χιΟΝ 
nΟΛ!Ο•-•κ• ι ••,,.....οrει , 

~.,_,,.,, • • ~,., . .. ,ο,, ..... ,,Λ • ....,ΙοΤ• 
........ ,.......,.,ov•-. '""οικιΑΣ••-



dΠΕΠdΟΤΟΣ 1Νι:ιaκ11 
Η ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Ο αρχηγός της ΕΔΗΚ κ. ι. ZJyδnc;: κο-ι-ήyyειλε σ"tή Βουλή 

Ν ά σ-ιαμα-rήση ο κ. Καραμαv λής 

-ro κα-ιασ-ιροφιΙ~ό μένος 
-rης πολώσεώς 

ΑΥΤΟΠΑΘΗΤΙΚΗ --------
θΕΡΑΠΕΙΑ 

ΤΟΓ "TM:tεpE'<N.O.:t 
rΙΑΤΟΥτΚΑΤ .............. ΙΙ<<>ΥΣ 

ΤοΟ κ r . ι . ΚΟΤΖΑ, μ4iλοnς 

ιΛς E.r. ~Λς ΕΔΗΚ ::.:=--=:;-------
~::a 

~:~-=V.:=- -==~:: 

Κό~~~.,Αδέ~~~~ 
ο λαός πρέπε• 
vά ~έρει ολn 

"t:IΊ.V αλήθεια 



----~- l:ΝΑΙ:rιο.ι: ΧΩf'Ο.Σ Ι:ΤΟ 

Ιί:όριε Αβέρωφ: 
ο λαός πρέπει 
vά ξέρει ολη 

τήv αλήθεια 



.~ ....................... _ 
Ευρωπαϊκό καιvαΙΙαύι\ιο 

μπροστά σέ νέους δρόμους 

.$. 
-.._:; 



Η ΜΕΓΑΛΙ-Ι ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ .. ΑΝΕΝΔΟΤΟΥ., 

~~..:;:, Μποpούν vil ylνοντοι 
.'?:::i!.~ uτήν Eλλiliio 01 Ολυμπιό/ίε!;: ... 
~=-::~ ~~.:.=~ &~::7;:-:.; ~~~n~~ 

=---





o . n • ._....._,.._ =-.. .:;,,,;:::-:-::....z-.::-:: _,_ .. __ _ 
..... :=~·~ 

§--=-~..:: 

Από τόν Έπα'ρtιαkό ~ [ii 

~1~~i~~ ~~?r~ ==· 
!i~f :~:~jJ~Y-3ii!~ ΔΙΑΦΗΜIΖΕΣΤΕ 

ΣΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 





Να σταμ~ήσεΙ 

ο κ. Καραμαv λiιc:; 
το κ~αστροφΙΚό 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 11'Jlt'1MJ1 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Σχέδιο της Δεξιός σέ πλήρη εξέλιξη 

Επίκουροι --ι-ου κ. Καραμανλή 

οι εξωμό--ι-ες --ι-ου Κέντρου 

~:r.~;~~~Ξ'-Ε~~ ~~~ ~Ξ~~~ %~~.~-·= 
Παραδόθηκε εκούσια ,,.,.._.,.-..,;::=-= 
στήv οργή τού λαού ~~:_.-__:~ 

•t,'!0,\\1>,\'l,!;W..fu~~t'.f'" ?].'=".:.: .3Έ 
=~--· 



1=.:~·"Rι.w:~ 
2~-ιιάνισrε-

3 Σο8σρόmτα καίσuνέnεια. 

Τό yqονός όn~ εμάς--~-'Ιάλtaι\Αα 

,a-, Ίtο.>.••~~...;~6;;."δ~:"~~~~. ιkla'f"'>l"I και δνπnροοο6n<u\ΠJ •ι'(ν 'nληv<•~ byop.! 

ιn1Δβοο<•"'·~-μΟfΟΩΟδ<Jλ6Νν10Υ!'j()CCμn<ιρΩΟν ... οδςμαοttροι.n. 
αόyoupo. Ο....•σ. γι>ι\'ιΟρcι,Jιδpο;σ.Wδ.ινa•6.,.ηι'\ι)<(•Ι\<:/ιοΙΙΝΝ\.ΙΞk!. ,._,...,.,. ...... ..._ .. ~~-·V/J~ ΤΕSΤΙ6vι\~.,.,,ι\Υι)(ι ntροι;ιτηιι.Uοv1ιω.ι.~Ο)[Ολι\.ΜnΟρ&Ιι• 
.Ο <ι!ο ~·• aι~v μ(Wψf\ t..ιω~ μος '"'1.α.....-3/δ. καf ~ τδ 
R--'ΨΙC(\μilοως. 

Δ.ΚΥΛΑΚΟΣ-Γ.ΠΩΡΓΙΑΑΗΣ Α.Ε . Β . Ε . 
....._ ... ~.ιtδ.-..,&.,.....τη,.1...za.1--:~ο• .1111-ι-..;21.01• 

Νέο ΡΕUβΙΟΤ • 
σιπά mν εnαχί'ι; 

Nal! Νέο PEUGEOT 305, 
ειδιιcά, yιΌιπά 
mvεnoxή ••• 

Ό= Ι 
..,~...=.-

n-::α .. ~:~ 
~~..:..::::. 



-Γιά έvα----

εθvιι~ό 
σύστ-npα 
υγείας 





li!5f f1ΕΙΡΑΊΊ<Η-ηΑΤΡΑΤΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.-

~~~li 
~1:::S 

=::ι ---== 

:.:ιι:::· ...... ~. 
~:1ι::: 

--·ΣΞ:Ξ 

;~..a..~ ~;3;::,; :ι~;~"V::!::"~:;::: 

~-·.v::.,:.~ι.:·:;::.πι.-· \:.".~ 

~ ~~~-:;-.: .. '"_ ~~ 

Μnβοο-ιι:!Ι οιά μt\ιια μας 

Χάνονται 

ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΣΤΕ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 

>r:.υ;: 11 -::::::"--~ .. --........ -.::ι:::: 

---.:.~ι::-=.=~ .. .:=.::::--"'="=>:::.:=--c::-~ ... -·.-........ ~ 
.c:,:;:_~~·~·= -"'""~.~·:-t •• - . .,...="?!.~~~ 

Jίη::τοnοuJτικο ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛUΓΙΣΤΩΝ 



~!~~~ 
~~~c5Ξ.~~ 
Παραδοσ•σι<ή nofnon 





ΕΠΕΤΕΙΟΙ 

39 χρόνια 
απο τη μάχη 

της Κρήτης 

.._,_,,., .. , .. "",_ ·~ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 11'J111ι1Ρ11 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Αποκόλuφn της συvωpοσfας γιό τήv .. ενότητα .. του Κέντρου 

Τά οτοιχεία καί τό οεuάpιο 
τής uέας οκευωpίαι: 

:::'.:ct'O: .=::.:-.::....,;:::.. ,._ ...., ιι:ο 

Νικ. Βενιζέλος: 

νά. τερματισθεί 

η καταστρεπτική 

εξωη.pική μας 

πολιτική 

(--c;~~:;;;-·-:-\ 

j ····-- =-·-=-·- ' 1 i -_-::::;::-...:...-.:.::;:-'_-:- ! 
-------· 1 
~~·· J 

~~~~~-· ! ---- -zι..-a% 1-TAM•TTHl'IO 

- KfHMAf...UTMΠIZHZ ! 



Η ΒΟΥΛΗ ~ΥΝΕΔΙ)ΙΑΖΕΙ 

ΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 

1il:""::""Th 
~·:::r:::; ":!!Hii: 

= ΞΞΞΞ .. ~:-~ 



Αvταyωvισμοf 
στά πλαfσια 



Ή :Εβδομάδα τιί'ίιc; Ε-ΔΗ-Κ-



. .....,.,, 
Η μοfρα 

της εποχής μας 

ονομάzεται 

μόλυνση 

ΔΙΑΦ ΕΣΤΕ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 



Επ-ι:-αήμερο 
Μιά συναυλfα 
γιά τις ... φώκες: 

~ό .. ;:g~ 

~?i-~1 

~~~~~ 

f~Ξ~ 
[Ι] 
Βu(αντιν6c: 



uunιoz B4AIDIDDI Ω.&ΙΡΙΑ - ΙΙΙ'Ο-ι-οιmuι ΚΑΙ 4ΙΙΙΑΖΙΙΑΤUΙ 
._,_ ,_., _ -- ,.,. - - ο ι -~ι>1n ι ....., 

Δημοο1οyριιφ1ι.Ι\ 

δ&οηο.ιοylα 



01 .. "εvδ1αφερόμεvο1,, 



rn ΔΑΚΤVΛΟΓΡΑΦΙΑ .~Ε~~~ΤΩΝΗ 
σr1.2 ωρr<,, 





dΠΕΠdΟΤΟΣ li'Jl:J]('S:il 

Στοιχεfα της συνωpοσfας yιά τήν "ενότητα" τών Κεντρώων • 

ΠΙ!:ΜΠΤΗ 

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ --·--
~---·----..... - - _ __, ........... ___ --- · -·- .... -.. 



Η ΒΟΥΛΗ }.;ΥΝΙ:<.:ΔΡΙΑΖΕΙ 

=:::~~-=· ::Ξ.-:::.~ 

.... ~~~~~fi~ 
Απο τιΊ: 20 louwiDU 6Αοι eτπν 

ΕιUάδα Ισ ιι-..,. 

κ688 ......... τιιν 

Ma Ι!Ι Ιρσχ. το φ6Uο 

ΕΛΕΥθfΡΗ . δtlMl*PArllH M~XHTICH J 





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ηλεκτρική ενέργεια 
από εισαγόμενο 

~---~ά_νθρακ_α ____ _, 



<Ι> •nιn•ΟΤΟΊ 



Ζ<ι>ι'ι - ΤΡ:ι<νι«;: - Γρ6μμα<α Ε •• ι ιοιέλf'ια : ΝΙΚΟι: ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

~~~7:::: 

![i~J~~~ Δ/ΑΦΗΜIΖΕΣΤF ΣΤΟΝ 

ΛΝΕΝΔΟΤΟ 



- ΑΒΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ -



Rljψt·l•JΙ.)J 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
Λα·ι ·κό αltnμα 

καf Καuηλ.εfα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ 

r. Κυριακάκοι:: οι εκάστοτε κυΡερvήσειι: 
φαιlκίδευσαv τούι: πόρουι: μας 

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΟΝ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟ 

_____ .. .. _ .. __ __ 
~~~~;~~~ 

~::.~ .. ~~ 
~:::..~~ 

~~=f-~~~~ 
... ..=-~ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ li'Jl:itl'tfiil 

ΡΑΛΛΗΕ-ΑΒΕΡΩΦ: ΤΟ ΔΙΔ ΥΜΟ 
ΤΗΕ. ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑΕ 

Ε:ΠΑΙΤΕΙΑΕ 

' '"""""""' KVICλOΦOPOVM E 

KA81t ΠΕΜΠΤΗ 

:ε.,_,_μv_....,. ..... 
~T--COΠC ........ _ K _V __ ....... 
-...~--... .,, .. ___ ?_ 
Τ--........ -ι..-...._.,_ -"··--·-" 

Ο μεyόι\ος 

ευuοούμεuοι: 
ι\έyετοι 
ΜΕΤΚΑ 
ο 

~'":iι":,t·~ 

7i-ΞΡ"!.Η~-:'!:1.~~ ~ 
:;.: 

ΣΗανδόλων ΔΕΗ 

Καμμ ιiι 

μtριμνα 

yι iι τiι 

ιrροl}λημαηκΟ 
ιι:αιlι ι iι 

li μή ...... η 
TOiJ "' · Χιιτl;ή ··----- . Νiι 1 λρ ι , flι:\ 

κ .. ι;ο ... . .. ;. 
Μο .. σο:Ιο 
σrΙι; ειρρΒι;; 

~~ 
Ο Πάιrοι; 

ΩΙ • νι:"'l"η"Β 
τού<; Γόλλοιιι;; 

::...:::.:::---.:::.~ ..... -



ΑΝΤΙ δεοvτολογιι<α Dροβλήμο-το 

~ 
~ 

rn ΔΑΚΤVΛΟΓΡΑΦΙΑ _ ΠΕ~ΑΝΤΩΝ_Η 
σ<1.2<->ρι;<. 

Τό κεiμavο 
τήι: μηνύσεως 

τού κ. Χιιτtή 
κοτά Ποnοποι\Ιτn ' 



Φ ••••.ιιοτοΊ 

Παpαuομίει:: οτά Διυι\ιοτήpια 
ι:έ τήu αuοJιή Vnoupyώu 

~JΞ-=~;~ r~~j i:-·-· 



·- . 
,,,_ ~ - ,. -

.: •:._-..,.. -~ ~:{";!'.,;·4 ~-~};""1'~ 
.. ~f"' • 

. ~ .- ~ - - . 
-.. -

Ι~~.;.; ;~~·-· ~~~URO ~UHO 

[J ο 



,_, ................... _ 
-Tf ε.ίναι η εξυπνάδα;-

·:::: ΤΟ ΜΥΣΤ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙλΣ ~ .....:.. .... .,. 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗ rA ΚΑΙ ΠΕΡΙΒλΛΛΟΝ ~-=• ..:-:::._.; 



Επ-ι-αήμερο 
..,.,] - d, 1 

- --- ~ ~ - -
.-..-.-.. ~-- •;.t •• 

. f ι ι • \t Ι•i : 
.:.._ .. ~ι ι ::__ t ::.: _!}}~ ~ .. - ~ ~...........-. 
~~~.,. ···~-.,::.....; 

~ Μι6Ιωλτο 
~ οτt\ 6λοος 
. __ των BιBλlwv 



----- ΑΠQ ΤΙΙ Ν ΕΠΙΣΚΕΨΗ Τον Ι ΙΟΝΤΙΦIΚΑ :ετο ΠΑΡΟ:ι -----

-~ο Πάπας συvεκίvησε =;;:~"Ε 
·-::Ξ όλους τ-ούς Γάλλους ~Ίf~ 
~ ... ...._,. •~ " ....... ' YY>q Λ.-ΓΥΡΟΣ Ι<ΛΝΙΟΤΛΙ<Η Ο ·~::Μ.:""ρ ~ 

= Ξ:: 

~:~~~ :; Ξ~~~~:.~:;~ ~ΞΞ 
";:~·m Μ ....... ~~r~~~_ill ... ~~ ... 



(Ι) " ιι•Ι•ΙΙΟΤΟΊ" 



ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕQΣ u. 

-----

ε&Ι'Λ•Ν-ΜΣΣ

>Σ""'°'"""'-Ί('JΗΙ:•---

.... .. ,,,. =.:_-.:::::::...-:;:_....~~ι:_:J:Ξ .:.;;~;:~ 

" ""-"':ο;::;:;; ~~~'.;'::~;J_~~j ,.,,,""' 
~r:~m~~.=-~ ~~:1~~:-z1,,,~ .. ., .. :~~;~m 
:;~~ ~~'-'!":: ~j:-~Ξ'F-==-- ~li-~ 

\;.:=·=·:.~ .. -- ....... 

... ".~ ~~:!:3~ j;~~:=;;~;:;~·~:~r;!~ -~::;.~; 

......... ___ - ·- ... ___ "_ --
=~:...-=Ξ:.: =:.~~=E!~::S 

~~~~ dι Ί"ιουγκόίiiάβοι 
=-~·:.:.:: πρώτοι στο ομαδικό 



R·ljψpί•ιι•)J 
Κ. Μπαvτουδάς 
εfμαι έτοιμος 

vά αποκαλύψω 
τούς ευνοηθέvτες 

ΛIΛΦΙ iΜΙΖΕΣΠ 

>:ΤΟΝ 

ΛΝ~ΝΔΟΤΟ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ lί'Jliil#ιϊl 

Οnωι; τότε Ε. πανελλαδική προσυνεδριακή συνδιάσκεψη tής ΕΔΗΚ 

-.:όν κοιpό 
-.:όι;: Χούν-.:ο 

Συσπsιρωβsίτs 

6ιlοι στήv ΕΔΗΚ 
χάριν 

της Ειlιlάδοι: 



(J) •'8•••οτοι: 

1 ==- . -~-~ .. ,._. ... """''-
~ili..~· ' :; 

.. - ·--: - ';;;;;.t:;..z;.. 



Φ •••••οτοr 

τοό αρχηγοό τής 

επf τής εσωτερικής καί 

διεΟvοός καιαστάσεως 

Eli 





===~~SΞΞ 

ΙCΕ+ΑΛΛ ΙΟ. ΔΣΥ'ΤΕΙ"Ο 

Δ-~- .. ~-·-----"" 

-

. '\\ 
1' i 

ι: 

- ' - ::;-.-. 
ο..:.::~=~=.:·~~ 

~f:~~~ g:~-=~~ 
"7 .. --.... ·--· - •• 

~~~--.;:.:: ~i.~ ~ 
.::.=::.. .- ... 

... =..;~~-= 
::::'~-=---= -:-:~::... __ -~Ζ:::--Ξ: 



Τό νέο 

Καταστατικό 
τήςΕΔΗΚ 

~;~ 

οιc+ΑΛΑ•οοr

δf?.2.g!a 
ςέοl-aοια 

~ ""dl'!;.~·-·· 

r;ι 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ 

σr12wpι 

,,,_,,,_ --··- ..... >Τ .... 

··~·-····-

~ .. _,, ...... _., ... """·-·· ... ..,. "' ...... 
~-• .. ιz•no• .. o"'' 
.....,.._,_.""°'""'"""" 
"'""""'°'n"'"""""..,..,.,A<...,, 

~ 

~·-·--~ 
~ 

-- ο-----,.;*-=::-.;: Ξ_Ξ::-_ __ ~;- -=i~ ~Ξ::~; . ______ ._-__ n_-__ -_-:_ _________ _ 



Η κοινωνική ασφίυ\ισιι τών αθΑmών 

: _;=j ~~~~: ~~iii~ ~~i ~---~= 
- Η έκθεση τού Δ•ο•κητού τής Λ F.H u_ Mc.~iiηή -



Ερήμην τού λαού 

01 συvομ1λfες γ1ά 
ΝΑ ΤΟ καf βάσεις 

Η ΕΔΗΚ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡ ΙΔ Α ΤΟΥ ΔΜΜΟι( ΡΑΤ Ι ΚΟV J;OJ; I AΛ l &MOV 

1 Εν6τητστΔνΚ.~-- 1 &ξ- Δn6 την ΕΔΗΚ . 
c\v<u •δ•c4ρuνση• 

"Ύστερα άπό τήv Έαριvή Σύνοδο τοϋ ΝΑΤΟ στήv 'Άγκυρα· 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑθΗΝΠΝ 

'Ή ΑΤΤΙΚΗΣ 

- S.O.S. 6:κb την• Aλ ικcιpvcιcrcrb 

=-~"":"..::"-.... . ~~·:-;:.-~~-::.; 

- Τ\ 6 .. ι-,ινcιν οι P •ISλιoθfiκ•c;; 
cJ..-ά ςο-rι.χ6μ•-:α: 

~-=χ. ·=:::-- ... -:.:: 
- Ή Ε:.ΔΗ.Κ. θιιpσ.τ ... Uλοκοc;; 

τοί> "Eθνιtcoii Οι>p•Ιfpσντ~ 

~';'~1.:.t..:::::'.o.~~...,, 

- Tb Ν6μ•cλ l"'PC:•& 
νσ 6οθ•t κcι\ στοL<; 6Vό 



ΟοuΛη 

Έδώ μέσα θά yf vει ό δίκη τώv 
πραeικοπnματιώv τii~ Κύπρου 

Η •-.:;:-~-:;,ο~ 

- . τ -~ . 
-· . .,.._ • ~ ι.... . ~- -t -

- - ~ J Μ ..;:;J~ 
... ' - ' 

,,, ·~·----~ .. -·-····-· . ._ ..... ._~ 





HifiQJlφi 

ΙΥ•Α•ΥΗIΗΥΟΥΗΠ .. ΟΥΠ ........ Ι'ΟΥ 
•Ι ΥΟΙΙ ~ 1, Ζ 1 Γ 6 Μ 



cpcu••tt ecιacrreι 

ΟΙ πΑοιοκτίίτει: 
τίίι: Κοινοπροξlοι: 

Alylvnι: 
άσύδοτοι! •• 

- " 
- -~-------- - - . 

'::\._ 

οι nροειι:dοyιιι:έι; μαvοuβρει; 
τοu Γάddou Προέδρου 

ά•• <ήν Ν. "Αλ'"αρC.~~~-.~?~ f ~~ 



E!!!flm 
Mnoup.noι

AqBpri ••• 

..::::.=_=.·;:;_-c: 
Ξ:=-:-=:.~·Ξ . .._ .. ___ ... 
Ό.__ ,.,...•••'""" '"" 
b~;z;:~3 

;~~_:.:s 

~~:~-=·j ... _, __ 
:::-7:;7"5~ 

::.~~::=-:-::~ 
~::.;~ 

cnτaημcpo 
-----------B!!riJID-------
: '".:.,·::~·· JI ΕΞ"·* 11 S:-<§;;:-;":T-"" 1 

l ~~~--~~~--~l 



τώιι Μετόχων 

τίίc: ΈΒιιncίίς Tpanέtnc 

[~~~~~~ 
~ ~~-;~;:; .. ~~~~ .: 

• Er.~..::f.:..~:r~"t:..~ 
•· ?,~.?.:πt-~-=-~~ 
. ~~~~~~~~-; 



~~ 
~.:;~ 

-~·-.ι...-·--- f
..;:,;..~.::;:1-

. -::-.::...~~:..:;. 

~~~~~ ~:~~~ ~ 
- ....... .,.ο 
-----·-· Χ6Rμ•••-τ 

.. ~-~·-· 
·---Uλ<>·-· , ___ uιο. .. -• 

5~~ 

:.:~.= :Ξ~=~~λ! 
~=--~;:::::.::;:::s 
τ • ...,._,....,_ , _ _,__. 

T••l•ι::•8'elιι:i••cl••••"8111•••c ••n••c 

!:':2~ ΓΞ.:.~ ·- ~~~~ 
.-.. ---... ::::..:.--::-:=:::::: --... --= 

........... aτ~ 



Πόθοι: yιίι τό 

~~~~ 
:?'· 
Ξ~:~ 
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Έδώ μ~σca θά. ylvc::a ή δlκ:n •ώv 
npcaξ•κonn.μcat•ών tii.s K6~pov 
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Α ΙΙΙΙΙΠΕΠdΟΙΟΣ 'Ε6ν δέv :υμμιιpφωa.ί ι\ Τουpκlσ •τι1ι ΙΙiμιιτσ Κ6ιιp:ιυ, ΑΙjιιΙσυ, ΝΑΤΟ 

-····-=;:::-.==-·-·-Αποχώρηση άπό τό ΝΑ ΤΟ 

καί διάλυση τώv Οάσεων 

~ Γιατί δέν ύποδέχθπκε 
: τόν Κύπριο Πρόεδρο 
"' ό κ. ΚαραμανΑίίι:; 
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Τό 6Κόuδnιlο 
τώu 

τnιuιοδρόμωu 

- oc•H ι•Ιι;ατοt>κα,.οϊ. 
βρίσι< ιιται ιι ις ·Αθήνα<;» 

Εμπαιvμόι: τίίι: όνρατικίίι: τάl;πι: 
(Ό ... διπι\αιsιaσμός τωιι eυντάξεωιι τοίί ΟΓΑ] 

;!~~~j~==~"Ξ [~l~ϊ:J 

~~E"tΊ~:'Σff-~'='.:f,:,.o,:·;-?; ;:::::c:::_ __ ==:.:::..::=, 
- ε· nανeλλαδικ.:ίΊ Προσί.νιιδρ ια

ι.:.\ Συvδιά .. κ11φη της f.: . ΔΗ.Κ. 

::..=Ε:.:1-:-.:..:~?-~-=··=:. -."":: ....... :?, 
- Οι lιόίο ΓερμανiΒιο στό 

δρόμο της iνb•Ο•ήσιιω<; 

..::::;;::::.=-.::.~~==:....-:.:·-.::-; 

- "Εθv οκή ΒιβλιοθήΙCη: στόv 
κλοοό .. ων ι<pοl!;λημά"t ... ν :':"' ~-.:. ~-==-=--:::.-· ...... ""·:;.-. 

κuκ1'.οφορο0μe 

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 
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Έμπαιyμόr;; al αυvτάξειr;; 
των άyρaτωv fΞ;-iffi~ 
=....~=..:::=..:.:~~ .~...-= :. 

'Αθήνα 



-fΥΗχσι; 
Κάμηc; 

f~7~~ 
ΣΤΟ'< < \'< Ι'-"·' U'Γο.< ::" -= 

Ι. Zίylinς: Ήταv στα8μός 

ή Συνδιόσκειιή μαι: 

Κανένα·κα•νού8ν•ο τσ•γάρο 
στά τελευταtα 1! χρόν•α 
δέν κατάφερε νά κόνε• 
τόσο πολλούb καπν•στές; 
ν"αλλά~ουν μάρκα ... 
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Συ(ήτποπ έπί τοϋ οχεδίου 
τοϋ νέου Κοτοοτοτικοϋ ....... _._ .. __ 

ΑΝΤΙ δεοvτολογιι<α 
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Ο ΝΕΟΕ ΚΩΔΙΚΑΕ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΕΩΕ 
οι θi! .. Ε ι<; τ ijς ΕΔΗ Κ 
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ΚΥUΕΡΝΗΤ Ι ΚΟΣ ΕΜΠΑIΓΜΟΣ 

Οί πόροι τώu Όpyαvιομώu 
Τοπικnι: Αύτοδιοικήοεωι: 
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άπΟ τΟ κάλεσμα 
τοϋ Ντi; Γκώλ 

Α---•0<_.........._Σ ...... ΟόΤΑ"" 
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ΜΛΝΤΙΝΑΔΕΣ 
ΛΠΟ ΤΗΝ 

ΛΣΗ - fΟΝΙΛ 
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cπτaημcpο 

ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ --·- ........ -·z.ιrrl! Ι ._ ... ,ο rΙΙλΤ>'.ΙΙ••ο:ι: 
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Τί ifγ<ναν οί βLβλ<οθήκες 

1 e::::!t·' 
πell •l•aι; 

στα κατεχόμενα; 

Πpwηiθλημσ. 

••. ιcoupιμaioι; 
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d n Ε n d οτοiΣ Ενότητaτ<>νΚcντρώ<ο>ν e:ξω 6..πό τήν ΕΔΗΚ 

Η ΕΦΗΜΕΡ14Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤ ΙΚΟV ΣΟ ΣΙΑ ΛΙΣΜΟΥ Εlνο.ι cδι&ύρuν~η. 

'λντl τής προτάσεως μομφής δ ••• 4<χαρτοπόλεμος » 

ΣΚΙΑΜΑΧΙΕΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

liiiiii1 -ΚVΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Στtyασn npiιι άπ' τlc ΙΙpοχέc 

~~= -Στατιοηκά τής θι!μtδος 
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Ι. Μnιιιιιιi!!: 16 ,.,ιιιίιφι ΑΝΤΙ δεοvτολογιι<α 



εΜτt Α\f'ΜΟΣ τΩΝ Αf'ΡΟ"ΤΩΝ 
Ο "Δ\τt1'ΑΣ\ΑΣΜΟΣ .. τΩΝ 
Αf'ΡΟ"Τ\ΚΩΝ Σ'iΝ"Τ Α'Ξ.ΕΩΝ 
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'Ιοοzύyιο ndnpωμώv: εvα 
ί!ddειμμα nodύ έnικfvδυvο 
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Ε.ΔΗ.Κ.: Το βLβλίο μπορεί νa άποτρέψει 
τη γενίκ ευση τής άποχαύνωσης 

:~~:~iii~~ :1i~§~ 

~~~;ι~ 
Έθνική Βιβλιοθήκη: στόν κλοιό τών 

fi._.1 ;πτr ιι 
.... i ' ' 

~Υ"""""Ο~ 

προβλημάτων 

f;t~E~?f~3i j:~Ί.f~ 
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Έμπαιγμός ό «διπλασιασμός» 
τών άγροτικών συντάξεων 

~~~:-=---""=--~~.: ;;?.:::: 

Ή συziιmσn yιά τό σχέδιο 



Α dΠΕΠdΟΙΟΣ -····-·-- __ ., ___ , ... ,_ 
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ... 

Μητσοτάκης - ··εοερτ καί Σία 

...... ΣΤΟ ΣΙΙΩΜnι '° ΜΗΝ•~Λ :~, •~ Ο. '°°'" . . . 
rιa tNN fΜΤΙΙΩ ΤΜΣ 2••ι: ΙΟΥΛΙΟΥ 

Στή Ρόδ;;··b;~β-λ~fu,κε • 
τό κρά-~:~~-~iΊc;; βίας _ ", 

:;..;::=.:.: Ι •ι•ίl 

Ό Μηyιάιι:πc 

!!f!!!!! 
μετ6ι\ι\ισ 

οτήΜ6eχσ 

τώρα 
- ΛnΟΚΛΕ:IΣ:ΤΙΚΟ' Π&<; μιά 

tι .. όθcιrη >ι:ά.ε:ι ιrrό •• ά.ρχciο 
~-.:"7"=; ~::"':':"'01:.·":".,-:=,~ .::-~~ 

- Πιιι δcfα μitfλλR •Ιf'η lΑ•uθερlα<; 

elνua lι6ιιιν6ηrη 

:::=::.~::::::::_-'===', ;;,s;:;c:.....,.::-.:.• • ..,.:.-:;:.,.·.::-,,,..,," .• ,, 
τά ομόλογα 

τής 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

κιικλοφοροίίμε 

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 

111.'INii'JMil 

-Ό 4σθιιινήc; οc ι νδυνι:(>e ι . δμω<; 

<t/) «<r6ιrτημιι •tη.>χ•• 

~~·;:ϊ;;..:...=-~..ι:=.:..--.~.~ .. ::. :-..:;:; 
- Τι λtι:ι b "· Έρ0<μtν τ•ά 

· ιη .. λ<!ι6α - Το1.>ρ0<Ια 

~Ξ="'ΞΞ: SΞ:.: '"Ξ:.~ ::s,; ~ 
- «'Αν<ι;ι ο0<ρα..-Ιcι<;• οuνtχι:ια ..• 

:.:-::::::-~ .. ~:ΞΞΕ:.-0: .. 3 

μέ επιτόκιο ..... 
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Κ. ΜnαντουΙΙίίς: τό άποχετaυτικό 

ν' όvτιμaτωπιιιθaϊ [ιό σuιιτομότερο) 
σέ παvaι\Ααδική Βάιιπ· 
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εΡΕV Ν ΕΣ -θΕΜΑΤΑ 
. _....... 

ΚΟΣΜΟΣ 

0 1<. εΡΚΜΕΝ «ΠΛΗΡΩΣΕ• ΤΟ A P <&POTOV Γ Ι Α ΝΑ ΠΕΙ : 

Ή Έι\ι\ίιδο 
δορυφόρος 
τnς Τουρκίας 
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ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕIΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΗΙΎΡΙΑ 
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τ· Κράτοι; Τfιι; βfαι; 0 
έnιβdήθnκε 
ατή Ρόδο 



~~~~~~~ ;;~~~~~~i~o~~}.?~~~ ~·~~~ 
•-•~τιιιί 8-τιιιιιΙ 

, . NAID ιιί ιιίι• ιe 

Ό ΣΠΜΕ σvμπαρ(σταται 

στlc; κινητοποιήσε ις 

γιά τό άποχετευτικό 

~~:§ 

Ή οίκοvομίο μαι: άvίοχυpη 

v' άvτοποκριθε ί οτό κάi\εομο 
τίiι: ΕΟΚ τό '81 

ΑDΟΥΣΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ADD ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

rιΑ ΤΗΝ DΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΙΙ!ΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔHMOKPATIKOV ΣΟΣIΑΛIΣΜΟV 

Ενότητα τQν Κcντρώc.ιν 

tξι.» 6.πό τ"-ν ΕΔΗΚ 

ε:Ινοι !διc.όρuνση • 

το ΠΕΤΡΟR rιιΩΙΗΤ 
ΣVΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚVΒΕΡΝΗΣΗ 

~;;,f:;~. -~~~ ~~-:ψ:~~;~~~ ι 

- Κινδυνι:ύc• ή ,.σ.ν(δσ. 
οτbν Ποιρνσ.σσb 

&_7-'::::.:-:.ο:·~:";..,-'..:::.•:=::...7.: .. ~~ 
- π-.'0<; Α:ιι:ι~. τή μόλuνση 

μ,.ορc1 νiι ρyι:t ι;;ωη 

~:.;:"'::·~~';.."";" .. --·••πnΟ•-·•••Μ,-.; 

- Γρά.μμσ. <Jτbν ToUpκo 
'<«τρ•ώτη 'Αχμt .. 
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<J) •ΙΙΙ:ΙΙ•ΟΤΟΣ 

κvκΑοφοροΟμ.ε: 

~ ΚΑθΕ ΠΕΜΠΤΗ 

ΙΝΙ:il'/ΑΨΙ 



Οί εύθύvει; τίίι; κυllερvήσεωι; 
yιά τήv ϋδρευσπ - άποχέτευσπ 

~:~;.~~Ξ~ 

11NIMN1MIAi@A+iiNUSJA'" 

;~~~7~~~~:~~ 
Η Ποιliείο κοί ή Τέχνη 

μορφή όyώuο 

~~~~~Ν. 



ΖΙΓ ΔΗΣ: vέο κόdπο τfιι; Δφίίι; .,,.;.-·.,. 
iι έπαvασύστασn τfιι; δnθs.v t ' } 

c<'Εvώσεωι; ΚέvτρΟU» . ,u ....... 
Τό Κέvτpο ένώvει όlόιιlqpο 

τόv έllqvιnό lοό 
-==.--;;;=;,;,.--ι 

Άuτιδικτοτοpική έΡδομόδο " 
6τό ΚΟUΙό ·ovoμooιa.όδoo·A11... na.va.voι:.::_ 

~~~~~=~:Ξ~ 



·Όλοι οί ·Έλληνες 
διοβό{οuν 

κάθε μεσημέρι 

; AUf?ΙOV"' 





Ό ο~ιχ~ -----• 



ε nιεΤΕIΟΙ 
kΟΣΜΟΣ 

~· ~=~~:::= OWΙMM@lpiMΙMMIFW!D!@M 

Rώc: όπό τή μόi\UUGΠ 
μπορεί uά Ρyεϊ ... ζωή 

::~~::·- ~t~Ξi~~r.~ ~.~::Ξi~) 



Δύο χρήσιμα 

σι.>ματεϊα 
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Η Παιδεία καί ή Τέχνη 

μορφή όνώuα 

·-το ΠΕΤΡΟΛ - ΓΚΑΙΗΤ 
ΣΥΓΚΛDΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

φακοι επαφnς 

παιδικο τμnμα 

ΜtιΛ0ΠΙΩJΕ"4 1'ΛΛΟΙΊΙ ΓΥΛΛΙΩΜ 
"""' ΟΛDΙΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΑΙΙΜ οnηιιιι111 

11 Ιιt11111DΥι!Ο1ΕΡIΚΟΥ 
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~ο 

Ύπάλληλοι 





dΠΕΠdΟΤΟΣ 

Πρό τώv πυλών 
ό έθνικόc; 

καί κοιvc...>νικόc; 

Η 1!8ΗΜ1ι .. ΙΔ ... ΤΟΥ ΔΗΜΟΚ .. ΑΤIΚΟΥ ΣΟ:ι:ΙΑ ΛΙl:ΜΟΥ 

ΓΜΕΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΤΗΣ 1 
~ΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

rιά ποιό Αάνο άποστρατεύτπκε 
ό Νικ. Νικοι\αϊ"δnι:; t:;;;::_""':fa 
:;...=Ξ.;.~~~ 
:;~~~~~~-= 

Ενότητα τ&ιν Κcντρώων 

eξ- όnό τήν ΕΔΗΚ 

clνcu cδιcύρuναη• 
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Ποιηση 

Ή άνάσιι τής ζωής 
... __ _. .... ::::=o':t'";.::_,-~ 
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ΑΟριο Παροοκευή 10 Όκτωβρiου στίς 8 μ.μ. στό έγκοίνεια τών γραφείων τής Έnιτροηnς 
Δημοσίων Σχέσεων τής ΕΔΗΚ <Πανεπιστημίου 65 κοί Θεμιστοκλέους- Πλατεία Όμονοίας) 

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ κ. ΙΩΑΝ. ΖΙΓΔΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

ιιΟί Άμερικάvικες 6άσειςιι 

Α n Ε n d ο· το~ ι ·Έ~α ~Ιναι τό κόμμα 
8ι8 Η ε•ΗΜΕΡΙΔΑ τον ΔΗΜοκΡΑτικον :ι:ο ΣιΑΛΙ ΣΜον '.ιιι111111ιι του Κεντpου: ίι ΕΔΗΚ 
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·Η κυβερνητική σήψη 
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στήν όΑομέΑεια τών 

'Εφετών 

~t~~~~~:Ξ-



ΒΑΡΕΙΑ ΗΤΤ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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τοϋ Κtντpσυ: ί'ι ΕΔΗΚ 
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καΊ. τi)ν έπανένταξη τfjς 'Ελλάδος στο ΝΑΤΟ 

,----ΕΠΙΚΙΝΔVΝΗ 
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ΕΟΝΙΚΗΣ 

ΣDΤΗΡΙΑΣ 
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tοϋ V'Ραφά.., Δnμ. Σκέσaων τοϋ κόμματοι; 
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Κ,αi ΚΑΙ ΠΟΙ?.~~-~~ !?.~.: ... 
-,;ώρα 

-,;iθά 

-,;ρώy:c; 



fHλEOP.t.IH 

ΌΓ.Σεφέρης 

ξεvαγεϊστούς 

Δελφούς 

::=:.~::::;:::;~~*~r=:~~ 
~.,~ 
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Ή σκιά τώv Μεyάι\ωv οτόv 

πόι\εμο μετοξύ 'Ιράν κοί 'Ιράκ 



Ε .... -;';' ·~ 

.. • .... <~····...., , ~ 
• J': - - - , . 
• 4 L ι 

t ~ -~ ι 

,! , 1 ι ' J ~ • -· ' 

Σπασμένα φτερa 
ΤΟΥ ΜΙΜΗ Δ ΛΕΟΥ 



-· Ι 
&· ΕΒΝΙΚΗ: •Επερώτηση στiιν ΒουΑή 

τι. •v•......,_ yιά τόν μισθό τοϋ 
ΧiΑμουτ ΣaνέκοΒιτc 
011,ΑΠΟ ιtU. WΙ-ΤΠΟ IOll -
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ΙΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ Δ . ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡDΠΗ 

~u n:ofl•-.::•~n -.::ov Ηέυ-.::ροv 
6αυiόα 66'-.::nρius 

r•ά -.::nυ Εύρώn:n 
ΑΓΙ ΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ ΚΑ Ι 
ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 

~~:-~~;2.~Ίg~~ ~-=ζ~~~Ξ-~Ξ 
;:;;:;;;;:;;;:;;;:;::;;;:;.:;;;:;;;;::;:;-i-"--1 ολι.γον «φεμινια-ιιιι:α~ο.f .. J ::.:-. 

ιcT I έχεις. Γιόννn: Ξ-:;: 
T i εiχα nόvτα ! ., 

·ερμ.,.ακοl.ιν <fiθελον 

οι iιιι:ρο •ι:ιρu <rt<;; 

~~~!~~Α 



'Ένα ιιlναι τά κόμμα 

ταϋ Κiντραυ: ή ΕΔΗΚ 

..... " "'"' '' ~ 8f;N I Zl'..ΛO"r ιο-ΤΙΙΛ. _,._ -38•~ 

Ή «tπανένταξη» μi: τοi>ς νέους δρους 

Ρότζερς, γιi.ι την 'Ελλάδα σημαίνει: 

~y ποδούλωση 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΕύπpόGδεκτο 
Gτήu Ε. ΔΗ. Κ. 

ίiι\ο τά Guuεnii 





3~~0:.,:~;=:~a 1 
τ<Ov6va•"'8Hov 

Ιι 
EfolOtN Εm•ΕΙΡΙΙΙΕΟΝ Ι 

ΔllMO(IOllHOl ... _ .. __ 
~~11....-------------

.. ,. ......... 
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.: • 3 ; l · i·Ι .•, r ν . y . w a :ε + #·1: ι:w ]:';:.::...,.. 

-·'Mftl ι-Π'ό'"".:- --· -- ---~ 
·~- . ···- ~""'}.Ε;=@ ~--=:~:§ ~ .. ":.·~~ ··-

~;~ ~~ 1! .. -Η-έ_Α_ε_ύ_Β_ε_ρ_π_δ_ι_ο_π_ρ_ο_y_μ---::ά-τ_ε_υ_σ_π_ 
J λΡΧΙJΓΟ!; 

τοίi συuοΑΑάyμοτοι: 
κοί τώu ξένων νομισμάτων 

~-f~~~;~:.:Ξ"'"'""" '"''"• 
".•,':._Ά~";!',.:~ .. 



-y•<ιiμa:e.,d.ςΓ·r....-
μ""~cd•ft..--..: 

ΙΙ.1'ψ~ ..... ...-.. ........ -. 

rι--· .. ..ι Lδ-'- ..-.,-. 
Πλη-ρlοις 1 ~1>.. ao.:a. ... 
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~·:~:;.:: 

~::= 
Ξ....;:_- ... ,, ____ .. __ 
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ΕΝΩ Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΦΛΕΓΕΤ ΑΙ 

Νέο Σεράγιεβο 

τά στενά ·ορμούζ 
Λ ν ΣΗ: Σuμφωvια τώv δύο μ.εyό.Αων καl τώv 

nρι.:.τcιyωvιστών τί\ς τραyωδ,ας yιά 

ε(pηνικη διευθέτηση 



Πνευματικών μας

θεμάτων συνέχεια 

Έ0<Λόσ1:ι<; BEAfPD 

'Ο ζωγράφος 

Σ π. Βασιλείου 

• 

ΑΠΟ Τι:ι: 8.λ.ΑΗΝΙΙCΒΣ •Τ:UΚΙΙΣ ΚΑΑΛΟΝΙ!Σ 

..... ~ 
~~4~-~ 
·=-·:.~---- 1-

... • - ...... - ί ~ 

λ<\ΟΓΡλΦΙΚλ Τό μαντήλι 
( Σ(ιμβολο Δyά><η.; κα\ ί>:ιι:όσχι:ση<; ) 

Σάρλ l\'Ι πωντλαίρ ....... ""' ........... ..,.. ______ _ 
·~i~~~~~ 
~~:~~~ 
~;:1g§~r~~ 



Ό θαυμαοτόι: κόσμοι: 
τίίι: νεvετικίίι: 

Tfk ΔΕΖ:ΠQΣ: ΟΡΦλΝΟΥΔΑΚΗ 

ΎποδοΟdωσn t::Y 1.&ψiii' ΚI~w:'h ::;ι 
Έθνικi:ς έπιτυχίες 

άπρεπε«; χειρονομίες 

άτυχεiς διαιτησίες 

~~::;~~~ ~~ ::-:,=-~,Ξ.~ 
== :::;. 
·~ :: 

~i-~ ~~[~ ~~1 



------------------.......... ·------------ΜΕΜΠΤΗ"'30ΚΤΩ81'10Τ1-
ΕΝΩ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΣΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

r flv6-.::ράe• n•ό 
n Hoρ-.::oyaflia; 
Ο ΣΟΑΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΕΑΝΕΣ 

~~~~ ~~~--==-~:~:~ 

1ΚΜΕΡΑ ΚΡΙΝΗΙιl 

f~~ 

Ά .... r_ .. ___ •a--~ ···--· ..... ...-.-.... ·~· 
~~~~~~~:r~ 
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dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΙΕ•ΗΜΕ .. ΙΔΑ ΤΟΥ &ΗΜΟ• .. •τιa:ον .ι;ο:ι:ΙΑΛΙ.ΣΜΟΥ 

'Ένα alναι τ6 •6-
τσϋ Κέν- ι'ι ΕΔΗΚ 

===-"---"=="-"---=-=="'-"'----"'====~----'Α~Α"'""~ΑΟ"' ΕΛ.fιr'_,.I ΖΚλΟΥΙΟ ΤΗΛ. ~ - ·---

..... ,,, 
τα συνορα 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΜΙΙΝΥΜΛ ΤΟΥ ΛPJ:Ιl"tlY 
ΤΚΣΕ. &11. Ι. . •.Ι.ΖΙΙ"ΑΙΙ 

~--::~:;:-~..::OF~ 
Ξ---:=:1?.Ξ:~;;;.~ 
~~.~ ..... -.. -.. ---.. ~-
=::.=:--.r..:~Ε--~"Ξ 

--~~~ 
Φ •" & η•οτοι 

κvκλοφοροΟμ c 
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 

ΙΝΙ:iJ:!Πι ·ι 



Μάχη στη Βουλη 

για την έπανένταξη 

··-
ΑΝΤΙ δεnvτολογιι<ο 

.. ... .. __ _ ., .. ____ --
----·-··-r- ...... --· ·--··-------------



1. Ζίyδηι:: 'Έπρεπε vίι ποίίμε στίι: ΗΠΑ 'Έξω οί 
Τοiiρκοι ίιπό τήv Κύπρο ίi χάνετε τίς Ράσειι: 

Πήyαμc στό ΝΑ.ΤΟ yιdι νό διαφuλ'\.άξοuμe: ~ 
τό Δ~οκροτιοcό Πολlτcυμο και τήν όκεραι. -·---
ότητο τC:ιν συνόρων μαι;. Ξ:ΞΞ~ ":Ξ?Ξ::?; 

Kof δμ.ωο;. μ*σο ατή συμ.μοχfο χdσομε: Ξ:::. ===~ 
έι1i 7 χρόνιο τό Δημοκροτοκό ΠοΑίτευμα ;:..:::.·:.=-:,.::~ 

κο1 κινδuνcόοuν τό σύνορο τι"t<; χώρος. ~~···z:;; 

"Ε"ιπλ*ον e:Ixoμc τήν Κunριοκή τρογωδι:ο. 



Ή κullέpvnun τίίι: Ν.Δ. άποφάuιuε vά καταpyή&ει 
τά Βαιlάσuια Έιlιlάδοι: - Τοuρκίαι: 



Ό κ. Ρόi\i\ης είπε οτι είναι ίiτοιμος vίι αυζητήαει 
τίς τουρκικές όξιώαεις αέ Ρόpος τίiς Έi\i\όδας 

___ .. ,.._ 
:::=..:.....-;.--- .. -



w: • =:ι =!·!·' .•. r.y.y.w a i F • =t·': ι:w 

18 6πapνιακ6 συνανapμό οΙ ύn6ililniloι κιιi οί έρyάτεc 

!~!:: 



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 οι προοδcu .. tς δuνίιμαι: 6νa(nnιiN ιό• 3ιι δρ6ιιe 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝtι 

.~~~:~:~~~eι ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΎΡΩΠΗ 
Μ'ΟΛΑΙΕΙ ΩΡΙΣ ΠΟΛΩΣΗ 



------------~'=ιιοnτtt:ιοι:ιοΗn•~•οτ~ 

~~~Η γιγαντομαχία Πίνδου 

..... ,.,.. , , ______ , 
-~ .. -· --·- ·-·· ..... _. ___ ,..._.._ . .... _ ... _ ..... ..., .. __ --..... ·---··· -------:::-.=::;-;;:::.- -
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ΗΠΑ.: Τ:Λ.v TρAtn σι ·A.μcpa.ca.voι φ .. cpιxouv .•. _ f"{i}Jii.f . )I 2"1 - 1 



~ dΠΕΠdΟΤΟΣ Ι :=υ-κ=.::= Ι 
Η e•H•-••A ΤΟΤ ΔΗΜΟIC .. ΑΤΙΚΟΤ aοι;ιΑΛΙ ΙΙ:ΜΟ Υ 

λ Ρ. •ΥΛΛΟΤU ΤΙΜΙI ΔΡΧ. ιο nε-.~Η · -- ·- ,..ΙΙΙΙ'<λ l•ΕΛ..•r'J< ΙJΖΛΟΤ ιΟ- ΤΗΛ.. ~ - ·---

Ο κ. ΙΩΑΝ. ΖΙΓΔΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ •.• 

'Επιβάλλεται ή έκλο-

ιΗ άκpίΡεια 

παvικοΡάi\i\ει 
καταvαi\ωτέι: 

καίκυΡέpvποπ 



ΑΝΤΙ δεοv"Ίολογιι<α 



ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ το ΣVΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΗΚ 

Ή EllHK θέτει θέμα 
άvαθεώpηοηr: τοίί ουvτάyματοr: 
:ι:ΧεΔ•Ο ιη:ι:ιιrιι:ι:αι:ι: TQ'r ... r. A:O.ΛrF.Oll ΟΊ"ΛΟΥ" 1"1>'.ΛΟ"Γ.ι: Τ ΙΙ Σ κ. •:. τrι:ι: "- '""' 

~~·;~s~~ 

Τό 17ιιμ1ν<iρ ι ο τί'jο;"λθήναο;ο<\<; 25 0<σ\ 26 Όοι:<cιι.,_η 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ 





•ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣTPATIDTIKDN 
ΣΧΟΛDΝ 

nM"i'PiiΩτΉ'" 



ΠΕΜΠΤΗ8ΝΟΜ• ... οτ1..., 

ο ΛΟΓΙΣ ΤΟΥ L ι Zlf&fl ΣΤΟ DΟΛΙΤΙΚΟ ΙΙΝΗΙΙΟΣΥΝΟ ΤΟΥ fEDPflOY ΠΑΠΛΝ&Ρ!ΟΥ -ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ IDYAH το 1978 

Τιμώνται: τή μνήμη τοίί rεωpy. Παπαvδpέοu 
τιμοίίμε τόv έαυτό μαι: 1 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΣΑΕΙ 



........ •--..ι-

'Εvθουοιώδηι: ύποδοχή 
τοίi κ. 1. Ζίyδπ οτήv Πάτρα 

Η ΠΡDΤΕΥDΥΣΛ ΤΗΣ ΛΧΛ·Ι ·ΛΣ ΚΑΙ το ΡΙΟ ΕΙΟΣΑΝ ΤΗ ΜΛΧΗ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ • 



"Ας μάς τούς 

πάρουν oi ξένοι .•• 

~~~ 

.... ,, .. ~,,, •. "'"~ "-- . 1Γ' 
ΙΟΥΤΌΥΡθΑΙ: 

'Ο ' Αφρικανό<; ,.οι, ται<c(νω .. ε ~ ή Ρcόμη 

Ποιητικό.; 

διαγωνισμός 

άπό τό Δήμο 

Ρόδου 





ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ Ρ. ΡΗΓΚΛΝ 

·· Αλλα τέσσερα χρόνια 
ά6ε6αιότπτας γιά τίς ΗΠΑ 



~ dΠΕΠdΟΤΟΣ Ι =κ:::Λ-:.:1 
.Η lί•HMlίlPlbA ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΑΡ, •ΤΛΛΟΤ Μ - ΤΙΜιι ο!.ΡΧ. •ο nειοnτΗ ·~ •οε.•rοοτ .... ΑΘΙJΝ,0. 1 1 Ι!:Λ. ΒεΝΙ<:ΕλΟΤ ι ο ΤUΛ. "'6Ο73Μ ,,. , _ - --

Η ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

Σέ φάση κο• νωνι,κrον 
, -
αναταραχων 

ΊI Ι':Δ ΙΙ" ~• v<" «> f'6Y<>""""" ' "Λ Κ • • 

~::·~', ··,;;~ .• ..:οι;:~~· .. ~:;::::.~ δ:ι,:...::::.":. 
... , .. ',;'.,"~ ;".,;'~~;::· .. :~ι. \,~;::"";.~ 
"~~~.'::':':' ~" '"" •u.,•l> ••σι "' .,,,, .............. ~ ..... .. ·'~'"'' 

.... ~Ρ> ...... _.,..1 ........ 

Ή θέση τfιr; ΕΔΗΚ 
στό Σ.Ν. γιά τό 
Οίκοvομικό 

Έπιμελητήpιο 
H&rOl"EYΣll 1DYκ. Zlf&ll 



~ -.. ~-~-' -=-~---



ΠΕ•ΠΤΗ'3οιο~··~•ΟΥ1"'-"-----------------"·-"-"""""'"'-------------------

Προτάσεις-θέσεις τijς «ΔΗΣΑ» 
γιά τον νόμο - πλαίσιο τών Α.Ε.Ι. 

'Απάτη τά περl μεγάλης 

περιουσίας τοϋ τέως Σάχη; 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ 

ιι-~" ...._._._ • .ιι.-.. ... ~.ι Nlt••: 

ΡΗΓΚΑΝ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΛUΙΔΑ ΤΟΝ HUA 

ωι; •• ....._ .. ............ , •• ..,.,... ..... ι ••••• ; 





Π(ΜΠΗΙ ""0EMB~!OY 1 Mll--------------·=-.......,,,,.===-------------R:lltΙAI 
ΟΑΟΚΑΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΙ!.ΝΟ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ EA.Hk • - Ι. ΖΙΓΑΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Κατηνοpπτήpιο νιά 'Εθνική μειοδοοία 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΜΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

/ 



nΡοππ<ιaοιοι.,,.ιr.οy 1 !!!_-

Οl Ι(Ι'(ΟΠQλ!Ι ΜΙλ.ΙιΙΕ ιιαιι "ANEN6.0JO .. 



Μ •λΟ&ι ~ο Ν61& ιt• 1. 

y ιb ~~ν f"Ιρη ν η 

~!f:~ 
5,ti 



·εοι: οι .. ., . ,. 

ζωyρa.ιp1οι:1'\<;; 

::.~~.:::.;::~ 
n~..- ..... ··~-"'-'" 

~~~Ί 

Όμο ).ra. 

yo l:t r~ν oι: a.Uηyητft 

Π . Μdρμο <;; 

____ ... _. __________ .... _ 
···----·--------.... -.. --------··----..... _ .. _ .. _ - .. --.. ..... ··-·----- -·- .. .._.._ .. _ .. ___ -.-.-.. -- --___________ ..... __ _ 
--- ... ··-···--------·--·--··-··---·--,.._ ... ___ ....... _,.., __ --···--·-..... ._. __ ........ - --____ .., .... ,,_,,, ___ .. -.. ..... ~-----
·-·-·------··_,,,_~ _ .. _ .. -------·--.... --·---·---

"'""'"" "~""'"''51 
Τά >< ρ<>fιλήμa.τa. τCi'ιν λοyοrf:χν&ν 

Δυο άνταποκρίσεις 

Νοέμβρης ό μήνας τής άγροτιάς 

ΙΟΥΓΟΥΡθ.4.Σ 





Τι θά κό.νει τώρα ό ήγtτηι; τών Πολωνών tργατών; 

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ Τ.ΗΣ 
ιιΤΡΕΑΑΣιι Η ΠΟΑΩΝΙΑ •• 

τ• κ611a ΙΙίίpα τaϋ BdiH alναι in•lνδιινο Ηο κι• iνας n6Αaμιιι: 

+ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΤΡΑΤΙDΤΙΚΟΝ 
ΣΧΟΛΟΝ 

"ΜΈ'ΡiiΩ-ΓΉ'" 



A&U MAI• Βλ. ΙΙΚΧΙΖΙ<ΑΟΤ ιο - ΤUΛ. - --·--""'iίiiiiiii 

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ "ΈΛΕΥθΕΡΟΤΥΠΙΑΣ •• ιΔuστuχισ,.ΙΙν& ,.ouλcιll. •6ντcι cιou &6t<ολο,,.fστ&UΤ& 

t<cιλit " ' ' •τa .. ημινa t<O.\ .. 6ντcι ,,._.,_~-ν~ 

οι άντίπαλοΊ. :::-.:::: *~~~ ~~~:= 
όμολογοί5ν 
Η Ε.ΛΗ.Η. ΤΙ .4.ΡΑ .f'ΙΕ ι,'ΕΙ 

ΤΟ ΤΡΙ"Ί" Ο ΗΟΜΜ.4. 
• -εvα πολυσήμαντο γκάλλοπ 

Τό Κέvτpο δ/i:v άvαιητaί 
ήyέτη, yιοτi ixaι 

tf~;~~~I 

Η Ε.ΔΗΚ ΠΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΙΌΝΟΤΑ 

~Ο Βpύi\οι: τοϋ Ποi\υτεχvείοu 
\ άvήκει οτά έi\i\ηvικά νιάτα κοί 

ίίχι οτά ποi\ιτικiι κόμματο 

:=:~~~~~ [~~~ 

,... ______ .. __ 
---------=-~:-:..=:=..-::-

....... ___ _ _ .. . __ 
----~ ----___ ... 
-----
~:~:~ 





. ..._ 
Ο ΛΟίΌΣ ΊΌΥ ΑΡΧΗΙΌΥ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ. κ. 1. ΖΙΓΔΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 

ΈπιΡάi\i\εται ή συνεpyασία των δυνάμεων 
τίίι: Δπμοκpατίαι: yιά νά σωθε ϊ τό κρότοι: 
Νά γίνει Μουοεiο ατή Βεργίνα - ΆγωvιοUμε 
γιό τό μέλλον τΠς Άγροτιός- Άγρότες κοί 
τιμόριθμος - Oi ουvτόξετς - Σέ τραγική καμπή 



[~f::! ~=-~~~~ Ι;,,,..:;:;,.;ο~,."'1.::'Ο:Π=.;:;~,.;:;~;;;~=.~=α;:;_:;:::::~:;;.::;;._:;;τ:;;_:~ίi=Σ=υ=ν=ε=δ=ρ=ί=:=:"',."'.-"'.-c 



~· .. 0• 1-------------~·~-= ..... =~------------==== 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΛΙΒΕΡΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ --

Ποιοί καί πόσοι εύθύvοvται 
νιά τό αίματοκύi\ιομα; 
ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ .Α Ι~ΝΩΣ'ΊΌ Ι ΠΟΥ ΑΡΧ ΙΣΑΝ 
ΊΆ Εf1Ε ΙΣΟΔ Ι Α. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝ ΗΊΊΚΕΣ 
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑ Ι 1'0 ... ΚΑ ΙΊΕΛΩΜΑ .., ~~~ ~~~ ··=;.~--;-:;.~~~~-;--~ 

flo•nόυ ye του 
ιι"Ηfleκτρ•κό;JJ 



ΈπιΡάΑΑεται ή ouvεpyaoίa των δυvάμεωv 
τnc Δπμοκpατίαc yιά vά οω8εϊ τό κρότοι: 







Ή θέση τiίς ΕΣΔΗΝ 
γιά τό Πολυτεχvεϊο 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑθΗΝΑΤΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΝ 

:fΞ.:_;;= .::Ξ1 §. :;:::;:-:;-,,::::;: ==-=. = Ξ:"'S.."" :-~ 



Ή 'Αμερική τώv τριών κρί6εωv __ 
Αύτήv θά ποpοΑάΡει 6τίι: 20.1. ό Ρίίνκοv ,::u..:.:., 



dΠΕΠdΟΤΟΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟV 

"'Ενσ ιιiνσι n1ι ..._ 
τaϋ Κiντpσυ: ή ΕΔΗΚ 

Η Ε.ΔΗ.Κ. ΑΞΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: 

Διαλύστε 
..... 

τα 
οι μayά.Λaς aύθύuaι: πού Japύvouv tίιν . 
κuΙΙ;ρuηιιιι τΠι: ιιΝΔιι δέv μποραίίv νά 
μaτσιiΒενται σtά Σώματα 'Ασφοι\είοι: "' 

1
ΕΔΗΚ 
ΠΡΩΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

("tίι) 
ΑθΗΗΑ , .. ," 
5-6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΙ 1980 

Ό κ Πλ,, τίi<; δtν θtλειπράσινο 

στό κέντρο 'tή<; πμωτεί.οuσα<; 

~-~;_:~ ~:_~~:;'::~:;.' ~: .. ~;~~ϊ;; ~~ ~~h~ 

ΜΑΤ 
,.άντα σο1> v.U .. ολ.,π(στεuτε 

ι<αι πάντα ιιμοι>ωμt""'" 

~§?..,"Ξ:Ξ ·- :'Ξ::"'Ξ:"""':: f Πάνω άπο 4.000 οι νεκροι 

~~tι ~~~Ι~:Ι~' 
~~~~~~~~~~-



yο:ά "Dεvταπράσιvn Κuριαι:fl .. 
ΑΝΤΙ δεοvτολογιι<α 

Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕ ΣΤΗΝ Γ' ΒΕΣΗ 

.~ 

.. ...Ξ'"Ξ .tWii::"~~~ί 

~rtl .._Ε___.~ 



"f""T"27 N0~:.._"'::c"o:"_c'-=--------------~· .. -~lllCJlll"""'"'- ----------------=-"-" 
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕIΣΗΙ~ΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΗΚ 

Πρόγραμμα ύγείας 
Ή ΕΔΗΚ ιιτή ΒουΑή 

Λοοϋ 



---------------~===------------~-~··~Ο'Ο~17~0ΙΜ8~10ΥΙ _ _ 

~~~fi ~ift] ~-----

~!~~~~~~,~~. 



ειι;ι OIJlllXUAVOU ·ι 

~:.:.-=-~~~~-= ~Ί;Ε'?4:~:;.~~? 
~:-~~~~~~~~ 

yvn.oa: V:ι.Ρ UllAJz ·- 9ο:ι. OJV<t:dq Η~ 

,,,,.._. ------'"'-'" = ·-- -----"= = = 
::::.:~;..- ~~ ~==~·-- ?Ϊ~Ε"Ξ:-?.Ξ.?Σ-~ 

Ή ιi(i••ιΜιιlιi•~,_νιίt8Μ.• 
ιίιιίipξ•αύ~ιιτιι 

~~ 
~~'1[ξ!Ft..-~_!;::,~ς.~ 

~~~~~~~~ 





··----· .. ···---.. --...... -......... --·-·- "' _____ ... -···-·----.. -- .. -· ~ ..... _ -
Ξ .. ;:_.:.:=.Ξ"·:Ξ\Ξ.:ΞΞΞ-:~ΞΞ: 
._.. .. _.. ....................... -------
........ -..... ---------_.,, ___________ _ 
----------·-----·· 



-<<Κατ' έκίlοynυ11-

:.:~~;; 'Ξ:] 
~~':1 

( 

~~;~::;:~~;~:~:;~\ -
.. ._ .... .... -- ,~- ·-

...:".:...:. ··--.;.= 
~?=~~~~ 
~t~~~~ .:-~ 

~:::~-::~~~~ 

"Η παι• άδ<>ση 

yιά. τήν 

Βεργ i"'α 

Tijo; Λούλ.σ .;: 

n α .. ομ ιι νώ). η 



Πρόγραμμα ύγείαc: 

Θεμελιώδειc; όρχέc; ------------

f~~~ ~:; ~-_-:::.:; i~ -~ ~-:_ . .:;;: 
Προ·u·nοθέσειc; ---------------

'Εθνικό σύστημα ύγεlαc; 

";:Ξ: π.,...nt\•"""" . -· ... ' ,.,,,.. .... ~ ..... 

~~~~~~~~~ 





dlJ..l.Π~.QIQΣ Ι =κ=~-::ι 
- ΤΙ~ΙΟ rιuιnn<• •εκοι•~ιοΥ · - ..... JΙ ΝΑ Ι ι RΛ. ΒΕΝ ΙΖRΛΟΤ •ό=Τι~:ιιι•-~ 

APXIZEI ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ &.Δ 11 . κ,-.., 6•\• .... ~•"4>•0 •
""ΝΤΛ "1 11 1>0ΣΤΛ! 

Το Α' ΣυνέδρΊ.ο ,,,.~="""'--"'--... ΙΟ&>σ<_ν ... - •• 

τijς ΕΔΗΚ ΠΑΡΑΣΚΕVΗ 5 μ.μ. 

Ξaν.ισκaίσa ΒΡΙΕΖΙΝJΙΝJ » 

{Λ. Κnφ..ιος 4 3 ) ..._ _____ _, 

ΟΠΟΣ ΑΠΟδ.ΕΙ ΚΝΥΕΙ Ο ΠΡΟVΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1981 

Δέv &χει οίκοvομική 

πολιτική ή Κυ6έpvπσπ 
σΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ• ΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 113 ΔI Σ. 



ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΠΥΠΑΙ Η ΝΕΟλΑΙΑ 

ΑΙΙΟ ΤΟΝ "λΕΥΚΟ θΑΝΑΤΟ. ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

·-
-- ~- -
- t' 

. ' ""11;;. 
-~ - ·', 

ΑΝΤΙ δεοvτολογικα 



nΕ,.nΤΗ•ιεκε .. ιrιοτ1ΜΟ _____________ _,, 

Ι 1 
Εισηγήσεις γιά τό 
Σuνέδριο τής ΕΔΗΚ ΠΡΟΒΑΗΜΙΤΙ ΝΕΟΑΙΙΙΣ 

Ή ~~Μο ~ ΠΔΗΝ ~ ,, Α" Ποκ~~~ 1~ 1 



καίπάλιτά 

ομόλογα 

ΕΤΒΑ 
δίνουντό 

μεγαλύτερο τόκο 
τωρα διατlβeνται τfτλοι: 

•6- \IOOO.R.000.ll0.000.•00-000,:>$0.D00,6., .. ___ _ 

· -χ- :.ΙΟ.000.:)Ο(Ιαοο.•ΟΟΟΟΟ.•ΙΟ.ΟΟΟ.ι .... -- •.....•..•.... 1 8% 

. .. """'"""''-·-·-·"""· ---------··"'·-- .. ... .. 2 1 % 

·-· ::ΞΞ: ::ΞΞ:"1ΞtΞ:_: .. ::=:: 



:'"""'"~-~------------------------== 
η ι Ε{σηγήοιι:ις γιά. τό 

fl.J Συvέδριο της ~ΔΗΚ Η ΕΩΩΗΙΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΥΤΙΩΙΩ 



~· 
ηιιοη'f>Ι•••••ιο•- 1,_ 

Ι 1
.1 "''Ιγ•)•~• •C:: γιά τό 
"'""'' δμΗι rf\< ΕΔΗΚ Τό πρ6.6dnμα 

rl\r,: rouριcrr111\r,: μαr,: ύποβάΒμιοn~ 
Ι!Ιcιιtτ""'1t "•β •. •· ... Αrιι.οnονΛΟΥ. ιιtλο~ "''" κ . Ι!. -rfk l!~Hk 





Ή παράδοση 

γ<ά τή Βεργίνα 
Τi\ι; Λούλα ι;; n α ><αμ α .. dtJ.. η 

:?Ε~:Ε."'..:.: 
•• ::.::.- • - .,._, ... n .. 

= 
i-~~~~:~ 
~---~~~ _____ .. ·--- .,. __ _ --- .. --··-

~~~EJ~~ 
...._ .. _ .. _,_ ... 

•- ··- ...,,_. .. _ n-.. . 

....... _ ... ___ .. -- ---_n_ ..,_ 
α---Ά--.ο 
___ _.._._ -----·--n-·---..-κ --.--. :::v::::-..==..=.....--r-.......... _ _._ .. ... __ ... __ .. =- ... ____ _ 
.. -::...-=..-::.=-: 

~~~Ε~ 
:::;;,~~7Ξ 
~:;::-~Ξ 

"'""'""""'"""' '- ] 
·π άληθLνή τέχνη 

εiναL είρηνοφόρα 
•ομιλία 1:οϋ Γιιivvη Μαyι<J..η 



rιt:fOΠfH•Ι•K•M8"10V Ι-------------' 

Νό σταματήσουν οι nαρεμβόσεις ΑΗΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝ ΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ 
τής Κυβερνήσεως στήν Ε.Ρ.Τ. ο· έδ ή Τ ή 

·ο onO-TN8N ΤΟΤ • • Ν. 08ΝΟ80ΛΟΤ 1 χειροπ ες στ v οπικ 

Αύτοδιοίκπση ~σφιξαv 
άκόμη περισσότερο ... 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΙ-4Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ, ΛΕΕΙ. ΔΕΝ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

DI ,,.1ι.ι Ιιιωι: ιι••-iιιt-• iλ&ι: τk •-•ιιιι•ς 

~~:~:.;:.~ ~ -,:-~:;=:~.Ξ 

~~~~ 

~~,t\~ :;llJ!"Jliliiii,;fo;;~ 
·-~:~~~f!i 



Δηλώσεις τοϋ ύπουργοϋ Οίκοvομικώv 
κ. Μ. "Έβερτ γιά τόv προϋπολογισμό 1981 

Μ6νο -y-6:· μα!tιr<tς: Γ" ΓυμvασlσΘ 
μιd<Wρω<tα'Ι><fιμΙ.θοδο<; 

bιμ6~ης:<r<d< Μαβημ.,...<><6:. 
ΓlνCΤΟΙιΙ«Ζ<Ιδιαl'nρομ.6'$ημα<. 

Πλη-.,1.&ς:: -nι),,. 20-8~1 



-"'"""' "α•- •-_ ___________ __;_"""'"'-""!~--------------
ΗQΑ - ΈΑΑάδα - Teupκla 

ΜΕΘΑ ΥΡΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

~cpoδoc: 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤ ΑΛΙΑΣ 

1 

""•n, ιa.u-

'--------~ '-'-"°_':_"~-,':.__--_·~__, ~~-= ~~ 





dΠΕΠdΟΤΟΣ 
•Η Ε•ΗΜΙ!Ι"ΙΔΑ ΤΟΥ 6ΗΜ0kΡΛΤΙΚΟΥ :ιιΌΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

01 ΛΠ .. ΛlΕΙΣ r' 

τ•~·Υ ΜανΊ.φεστο 

της . 'Αλλαγής 

"Ενα ehCAdι dμιιιι 
τσίi Κiντρου: ή ΕΔΗΚ 



rιol διπι1ωματικών 

•ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ 
ΣΧΟΛΟΝ 

nM'iP'ziΩf'Hπ· 

~~§:;~~ 

ΜΜΠ~Η11aικεοι•,.οτ~ 





"'"""""''"'ii 



~~'=?-==~~~R~R~a~B~o~oc~ ~ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕnο ΗΩΙ ΣΤΡΩΤΗΓΙΗΗ ΤΗΣ ΩΩΩΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εlο~yηοη τοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ Ε. ΣΤΑΜΟΥΛΗ. δικηy6ρου. μέλους της Ε.Γ. της Ε.ΔΗ.Κ. 

Πριiιτοι: •Έ6ιισι: : Κατοχύρωση τίίι: iι:Βuιιcίίι: ιcυpιαpχίαι: ιcai τiίι: iι:δαφιιι:ίίι: 6ιιεpαιότητοι: 

[~~~:Jι!~~:~:~r~~ 
~:::";~~1"1 =,-=-·=-= ~t~fi g.;~~·Ξ~ ~§ ;~~~~ ~ 



ΠDΟRΤΗ 11 Ι•ΚDΙΙ8~οΥ 1~ -Πεp1εχόμεvο καί στpατηvική τίίι: . άι\ι\αvίίι: 



l'jiO BDTAHMEPO ΖόΤΗΝ ~ J 

~~..z:~~~~..::.:::::::i:L~~~ 
::~;;;"°-~~"'..,,,.~- .:;:;::::-3 

J.~. 
~,~··· . .. 
-;, r 

·-----____ ..... _ 
~~-~-= et::~E 

~~~"-= ~~~~;~ ~;:--;-:.: 



....... ~ ... ~ ..... η 
t .............. η 

;~~~~ 

~:::;.-:::~-----

~~.:L~_t._9 

r:::=--== 
~:-d-:..-::.:..:Ξ 

~:~~;_~-~-Ξ 
-ε,.ιι .... η 

"'" ιι;ιψιο: ., ό\c; 
κaρομικό\c;• 

?ζ_.":-f~ 



DATSUN qιορτιιyάιu 
Ή -ρόr- του συναyι.ινlζεται 
R 6νεσn τ6 σαλ6νι του 



LιΙ.-.C .. 1•-=•• ... • -cillN.a. 

Ο ι. ΑΒΕΡΩΦ, ΚΑλ ΥΠΤΕΙ 

ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. 

•ε •ΗΝ ........... H,DYnε11o••DAHΣ•N•l'DY 

"Αποδυvομώvετοι 

ή έ8vική μαι: iίμυvο 



dΠΕΠ'dΟΤΟΣ 1 ::.-κ=::.-:1 
Η Ι!•ΗΜΙ!ΡIΔΛ τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟV ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Πα-ιδεiα: 
Η κιιΙΙέpνηeιι πpσeπσθεί νά μεταθέeεΊ 
μέ: τή συιήτηιιn στή ΒουΑή τίc εύθύνει: 

της στούι: σπουδαστέι: καί τό κόμματα 

iδρα μηδf:ν! 
το ΝΑΤΟ. Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 



·-'11""" ..... ~ • -
ΑΝΤΙ δεο\Jτολογιι<α 

'"" .,.. 
'""!.."' 

~~· 
-~ 



""""'""""'"~·- ------------'""""""""'~----------------== .. 
fιά μιά έξεi\ικτική άi\i\ά δομική άi\i\ayή 



Ή έκλογή TOU 

δivουv τό 

μεγαλύτερο τόκο 
1 

Νίιe ιτιι,οe 
•••ιιιϊe 

rιι•ιJRιτQν 

Άlqίιι,rια 

;~~~b~ 
~-f;i~ta 



~nΤΗ Ι8ΗΚεΜι ... στ•-
Α .mι:noon::. 

'WΔ •• nσν:•JΙΙΙσ8•ιί:6 - · 

Καταστατικό 

n- ,_ i 
:;· 

~-~·~· ~f. 

~ ..... .. ,,_ :: 
::· 
~ 

::: 

" ~~: 

;Ξ~~~~~n-
; ~ΞΞΞ:·00·-... " ...... ""',,__._ ............. 

...,._,,,-,........,._ .. , ..... 

...................... --
··~-·-"""' ....... -·~"-·-

Οί τρεϊc: μέρεc:τοίί Συνεδρίου τnc: ΕΔΗΚ 



~·;::_;;~7;JiΞ:";~ 'Η aleήrnen τοiί κ . Φ. Ιnσνοίί, Ιι•n,•ρn , 8nμασιaΑ6ν•σ, μιtΑσuι: tΛι: ΚΙΕ 

Προο(μιο,----------------------------

Συμπεράσματα 

~?:~~~~ 



, ........ 17 ........ ι.. 

~~5~~~_:.--:..i~ ::ii~::%:.Sk~~Ξ 

ΠpοΡι\ήματα στiι: Βpυξέι\ι\ει: 

δυσπpανία στό έξωτεpικό 

~:·· ~~~J~ 

~~::: :~~ ~~::E:i;~ ~~~ 

i~~~~~~~~ 



: •nαωσιιc:σ 
Γ .. «Κ • άnό τή μύγα ξίγιη ••. » ••••·•········ 

?!!~~~ &~~.~~ ι 

•~~~_. __ .. .. _.., ~~~~~ :"~\~;r~~~~ 
·-··-····· · -················· · ··········-·····-~-----·················· ·· · · · · · · ····· ·· ·· · ·· ··· ····l 

•tύ Ι ΟΥι•U• ι<Ο~ ... .._, _ _....,,.,.~. -. --...... .. _ .... 
~--=-:::::--- · - . Α _ _ , ... __ _ _ __ __ .. __ _ 
=-.=:--= ;::,==: 
~~~ 



\ Uρορ1.ήματα. kι dγcDνε.; τfi.; νεολαiα; 1 

Το Συνέδριο τής Ε.ΔΗ.Κ. 

σταθμός στiιν ίστορία 

τοϋ κινήματός μας 

~::::::"'- ·ΝΑ ;~Ι:Ε~;Ν:;~:= 
F"'-,;;;: ΓΙΑ ΤΑ ΧΑλΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

·-

..... Α __ __ ·----... -..... 

Ι
;::.:."""'-:::::.":.:.:::·=·= --·-...... - ....... ..._ ..... _ ------ .... ...__._ 

:~lr~~j ~:~~ 



Ίιlcιιι t Οίιτcιl!! Jιί 3 ~ .. ........_.:. .. 



ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ 

Παίζεται, τό 

τfiς Δεξι.tiς Ι 
:ετ6χοc:: ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ 

Η ΚΙΝΔ.VΝΟΛΟΓΙΑ 

πα-ι,χνiδ-ι 
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ 

Φ 11•ιw11οτοτ 

ιc;uιcλοcρορΟΟμ e: 
ΚΑΘΕ. ΠΕΜΠΤΗ 

lί'Jl:H!'Jftl 



·-80ΥΛΗ rιά τό 6διjξοδο ' 

:I~~q~ ~~~ 
l~[~~Ξ~Ι·:·;:;~·~ ;~~i~;~ 
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