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ΠΡΟΕΔΡΟ θΕΛΙ.ΙΗΓΑΛΛΙΑ ,..::... - ......... _ • ..,.lιllt ·-
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Ή uυβέρνnσn δέν έχει 
άντισεισμιuιί πολιτιuιί 

ΟΜIΛΙΑΥΟΥLΚ.ΜΙ1ΑΝΤΟΥ8Α ΣΤΉΙΙΟVΛΙ/ 

















® αr,,Eul1dQ!QΣ ι::ο.:::.ι: ι - .. _..,......,.,._._ ..... 
Ό κ. Ι<αραμανλnς συνυnεύ8υvος 

ΠΑΤΑΙ!Ιλ!ΙΜΑΤΑΤΗ!ΚΥΒ!ΡΙΙΗΙΙΟΣ 

ΚΑΤΑΤΗ!!ΙΑΣΤJΙΙΣΙΙΙΕ.\ΡΤΗΣL\Σ 
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·-ιι ΙΙΕΙ'fΛΙΙΕΙ Ειuωι ΠΩ ΖΕΜΙ θΙ 8'(] ΤΙΝ r.wnι n&l'llM EIW8 m MΛTU'f 
κ Σοcrιαλισtικό 

σχtδιο,. άλλαγίiς 

yιά Πιν Γαλλία 

1 at llBPIIMDI ι ΙΙΙΟ 
11 ΙΛΡΑΙΥΡΟι 

!ΙΙΝΑΝ ΙΗΙ ΜΟΙΑΙ 
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;:::1 =-Ή-Δικ-αι_οσ_ύ_v_η --:εί=-v-αι ή~ 

άοπίδα τίiι: Δημοκpατίαι: 
·-···-·--· ....... 111-•-. ::-.Ξ...=s;:~-=:;:; ~= .. ~-=-..~.::. 



·-ΕΑΙΤWΤΙΙΙΚΙkΙΙΙΚΥΙm/ΙΤΙ(ΙΙΙIΕfl!ΙΙΙΙ ---•-··,.~--
Πρώτο θύμα τίίς ΕΟΚ ΣΤΡ Α ΤΙΕΣ 
oi fλληνες άγρότες ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

rr•..,.."' +nτοοο ...,..,.. τοn ΘΕΛΕ! Η ΔΕΞ!Α 
;:-J.Ξ.:;-."';;;:::;:-=-.-..:.:...-._-:...~=-..::::..:::::.·::::-..;:.~ Ι'ιt ........... ,......,. .. •,..; 

!1-ΩΙ: 
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/ 1. Αχαριστια j - :ι:.;:~~ι::ι•~ 
ι . Ή 1tολιτισnκή δραστηριότητα τοίί Δ. Μοσχάτοb 

1 iii~~= 

.'.11.I
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~ειr&ε..η χαλιrοyρ.ο:φ1 .Uν 
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ΛασποΑοyία καί σταupο8πpία 
ύποΡιΡά{οuv ιόν ποΑιτικό Ρίο 

llAUH/1 ΤΟΙ RNEUll ΤΙΣ ΕΙ• ΕΞ .... a Τ8Υ ιrιιιιιι ΤΗ, ....... UΤΛΕΠΗ 



• ' Α ναλογικη ~~Ξ:.~ 
, , της δικτατορισc 

χωρις σταυρους __ ~j; Τ~1"= 
ΜΟΝΟΝΕΤΣΙΜΠΟΡΕΙ Γ--=--c~=;;;;;;;;=c;=~__,..,=;;J ~<;Ξ':~"':'Ξ? 
ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ 'Ί;':;Ξ-~'Ε:5 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ -ε:Ο:.'%:S.'-= 

·~1§' 
=-====-==-= -:-:.:.::.-:-:.--...:.::: 



·-Τ4. •ΤιιΩ•ο» ιmιιiν ntι• Ιtfοιί-ιι 



Ή Δuτι~u'ι ύnοοτίιριξιι οτόν Ί!βρέν 
θά φέρει οτίιν Toupuia έναν Χομεϊνί 

- -.... ... ... .. . ... 
~· .. 

..... ·-.... ·-



ΠpοιΙΙΑητιιιέc οί ιιύξήοειι: 
σού δό8ηκαν ιτούc διιαστές 

AΓOPfVIHTOV ... κ. Ml'\A.NTOY8A ιnι ΙΟνΛΗ 

:τ.Ξ.Ξ?Ξ =Ξ:-ΞΤ-"~ ~~ 



·-"Onc.ιc: nρο8Λιlnaι 6 "Αμ•ρ.:αν6ς σaισμο116yοc: Δρ. •6ιιι: 

7,5 ΡΙΧΤΕΡ ΟΕΡΙΜΕΝΕΙ 
Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ το 1991 
"~Αν 111voton:oιa800v oi άρμόδιοι •ορι:f~ μιιοροΟpc 
νiι ιιροοδιορlοοvμι τό οι:ιομό μί: άιιόlοιn άιιρil!ι:ιο,. ... 
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ΙΙΕlοοΤΑ ι'ΊΤ.! ΣΧfΔΙΟΤΟΥ !.ΤΕΨΤ ΝΤΙΙΙIΑΡΤΜΕtΥΙ' 

Οί ΗΠΑ μετατρέποuν 
Πι Μέση Άνατολίι Gέ 
ποΑεμιuό στρατόπεδο 

·-

• 



~ 4~Ε.Π~.Q!QΣ 1 ::-ι:=,-::Ι 
~- ... ~ ....... -... -.. -·-- -·u.--··-.... ----
- Πρόεδρος Ι 
π ' -η Πρωθυπουργος; ·~ffi 

Σιιι:rτQιrειο; ••• 

==--=-
~ ·~:.. SΞ:4~=.._ ~!!!'!.!!. 
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Ν' ΑΝΑΓΝΩΡΙΣθΕΙ Η ΕθΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

-~'ΤΑΣ _.,._,.._ ------.._ ... __ -·---... 





,,., .. - .. , 
Σtό εaεοι: τώv κεpδοοκόπωv 
~~3,5έκ.κοτανοΑωτέι: 
, • ΠΛΣΙΛ ΜΕ ΛΡΝΙ 400 ΔΡΛΧ. 

' Τι)ΡΑ ΜΕ ΤΖΑΜΠΟ 747 
ΝΑΙΡΟΜΠΙ·ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 



TELEX J 
Γ~ 



·~--~ 







το ΩΙΓΩΙΟ ΤDΡΩ ΣΤΟ ΕΩΕΟΣ ΤΗΣ 
ΩΡΠΩΚΤΙΚΟΤΗΤΩΣ τοn ΤΟΥΡΚΩΠ 
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·-llllDTDIIΙI .. ΤΙ 8"18ΙΤΙ ΤΛ!ΙΙΙ Jlf ll'fAfTQ 'fll ι8 ι. 1. MWΠIYU 

Οί "Ελληνεc: τών Ήν. Πολιτειών 
έπηρεάζουν καί τό Κογκρέοοο 

ΑΝΕ8ΑΝι ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕIΑΣ 

f.~~ ς~~ΞΞ;:-:S §§?:>:=ΞΕ' 





.... -.. , ·-
Γ\ρωτομογιά 76~Πρωτομαγιό '81: Πέντε χρόνιcι όnό τό δόνοτό τοu 

ΙΛΕΚΟΣ ΠΙΝΙfΟΥΛΗΣ. Ο ΙΝΕΝΙΟΤΟΣ 













@ d"E11AQTQΣ \::.-.=ιι:Ι 
~-------· _.._ ___ .... ___ _ 
••• νnaΡχ•ι ο ••••ν•οz rιa 
-· MOιnap-y 'Ι'ΥΒΟΥ -'Ι'ιιοιιιι 

Ποϋτοπάει 
f f , 

ο υπερηγετης;, 

Μόνο συνερyαοία 
1ών δπμοκpα1ικών 
δυνάμεων μποpε ί 
νό διώξει 1ή Δεξιό 



_,., ..... 



.... ...... , .. 
λΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΚλΗΣΕΙΣ 25 Ιiίς yιά τιi 

""'="""- fiEH τό χρόνο 





........... 
kανέναc; fλενχοc;. καμιά προσπάθεια, κανένα μέτρο 

tl ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ••• ΧΑΖΕΥΕΙ 
τήν άπίΒαvπ ίίvοδο 
τοϋ πΑnΒωριομοϋ 

ΚΑΙ ΠΑUΒ ΑΠΕΛΕΥθΕΡΟΝΟΝΤΙΣ τα TIMU 

~~~~.:~=~::.:: 
- ::-:::=--==· 

~=-=.: ;:::o,=κo=ΓE=NE=rA=κo"c,""rr""r'O"'r · r'""""'":::'""""T°"rr.'"''°""' 
-Γενετι κή καθοδήγηση 

-Προγενετική διάγνωση 

~Ξ~ ~~~ -·-'°'"~" 

§.§r:Ξ 





1'ν<ιχ.ρόν<ι 
μ~ηlτt.wτιτο 

ti\_\11 
~~ 

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





..,.., ..... , 



~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~· 
raatι 6 84t-p αpοιlμιοσc 16 ΡΩUΙνtδι ι&. .aοσΛΛοξl-

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ 
μετό τό 6άνατο τοϋ Σόντc 



... .-- ..... ....,.,,._,_-.. 
'1'6 δν•ιρο τΛς δaξι6ς : 

•vσ κaντρΑο ιιάν6χ-ιια• 

~ ;;;--:..~:Ε=Ε"~~ 

·: · ~.:::::.:~:::-

~:;~~~ 
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-..::-.. "'.::.=-:;.:.":.:'-
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~~~:; 
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:Ξ~.Γ".;7-Ε - ----- ---
';"._-_,.";;;,."''·-~ θανά&ιμη ή μόΑυν&η 

ιi~ fii~~~=~-Ξ; .. ,, 



Ή όμιλiα ταίi κ. 1. Ζiγδn ατήv Συνεοτ1οοn τής Α" Περιφερειοκής ·οργόvωοrιc. τ.Ας ΕΔΗΚ 

ΚΕΝΤΡΩΟ 'ΆΝΑΧΩΜΑ .. 
Τό δvε1ρο rilt ιεε~at y1ά rn δ1αrήρnοn rnt oriιv έξοuοία 

•Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΡΑ \ΙΛΝ\Η ΟΔΙΙΙ'ΕΙ 
'ΠΙ ΧΩl'Α ΣΕ ι\ΚΥΒ!<:Ι'Μ-ΙΣΙ Α ι~ 



'ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΚΟΝΟΜIΚΩΝ 
r-to τ- ••I ~•-•• tz-• 



... ΝΙΙ1•ιιι< 

ΟΤΛΠΙΠΙW.ΗιΕΙΙΠΝΕΙΙl(!W 

Ι\/Ιtοαοτόνtφος 
θά περπατaμε 
τό καλοκαlρι 

• ιυ.ΙΕΙrΙΑιr.ΙΕΤΡΟΔΕΝ&ΑΠΑΡεΙ 
Η ΚΥΒιΡΝωι ΜlfΩ....ΘιΛΟfΟΝ 

~~~~~~§~ 

ΣΤΙΣ 800 ΔΡΧ. θΑ ΑΝΕΒΕΙ 
ΣΕ ΛΙΓΟ το ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 



TELEX 

1 
ΥΠΕΡΤΑΣΗ 









ΚυΒέρvπσπ άvαμορφώσεωι: 
έτοιμάCει ό Φρ. Μιττεράv 
ΒΑ ΕΦΑΡΙιΙΟΣθΕΙ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝ ΣQΙΙΑΛΙΠΟΝ ιιε ΤΗ αιΕΡfΆΣΙΑ lfOIOΠIKOfHTDN 

r:ιmr:m ·--



~ - ............. _.._ ..... 
iUA'S11W"M*'"'ll''""M'AMM'l'b'AIM'''IM 

~ tH άκυβερνησία - " , 
«χτυπα την πορτα» 
Η Ν.Δ. ΙΝΙΙΙΝΙΙ ΙΗΝ nοΛΟΙΗ ~ 
ΙΛΟΙΖΟΝΙΛ! 1111 ΝΛ δΙΛ!ΟΒΙΙ ~ 

Ή κιιβεpνητική 

ένδο11κό1π1α 
ένβαppiινει 

τήν ί1αμό1π1α 
τίiς Τουρκίας 

-tιfLL811 



CΙΙΙfC14Μϊϊι 
Ποινή •ιι~tιιχtιi«εc.,.• 

c:..-:::._~:[.:: 



Η IΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗΤΗΣΕΔΗΚ 

ΈΑΑόc - r αΑΑία 
napaAAniίa ••• 

ΤΑΥΤΟΤΉΤΑ ](λJ 

ΤΑΥΤΙΙΜΟΙ ΤΗ[ ΔtΞIΑ[ 

:~~~ 
- ·~:~ 





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

r--...,.."""""--- "' ~"'='Ξ 
Όκτώέρω~μαm 

νιόrο 
Άλόυ · v 
τfiς'~ 

~~'Ξ".Ξ 

ο~==...~ 
·~ .~~~-=- 7 

PJS:iΞ:~ 
~fΞ:. -
~~~~ 

~~~ 

~~§:~ 

ι= 
llflHAllE~IOO 

ΑΚΙΙΙΜΟΙΙΕ! 

ΠΟΙλΑΦΙ -· =-ι=:.= 
~ 

()~~~ 

1

1 --;~.:: !'~~~~ ~~~ 
_.,..,_... r n..- Α.ΛΟΥΜΙΝΙΟΝΤΗΣΕ/ΙΑΑΔΟΣΑ.Ε. 

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

m=.==-~ 
~Ξ"'~~ 
Effi_J:Eb~ 







' •Η Cnαvιί6-ι:α6ιι 

dέv ή11θε 
tOY rιr.ιi:. /11.ι~•ΟΥΑ•~Η 







@ dl,tE~ll~Q!QI 1::-.::::.:1 
..,•--u.••-ηι-τι ... οη.• .... , • ..__ιι&ωτ•-n.ο.-

qι;; . ;; , ;;;,; , ;, :wιιι.11.111,11ιφ,11 Ι ι ιι14411 iιiini ; , ; , ι .ιι@d•Θ!f·ΦΤΜΤJ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟ ΜΠDΠΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦθΟΡΑΣ: 

Na γίνει Μέτωπο 
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ 





;7,:~;:·~εκτεr ΣΥ'e ιικ εr rε πο;:77χ'οΛε ι Α Η ΓΡι\ΦΕΙΟΚΡι\Τlι\ 
Oi paθnci:s κιvόvvcύo~v 1 ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΟ 

άn' άρρώΙJcιcs καi nοvηκια ΣΥΝΔΙΚι\ΛΙΣΜΟ 
• \1 1\ Κ>ΤΙΙΤΕ.\Ι .\ ΤΟ\ ••. ·~:.:'2'~~ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΩΝ 

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







τειεχ ] 





Ή Δελφική ίδέα 

Συγχαρητήριαστή Β~:-,:: ~~ ~~ 

Ξ'~i~t:a 





Ίοπαvία: 'Ένα άκόμη βόΑι 
κατά τnι: διιμοκpατίαι: ... 

11 Ι• •ι.ΞΙΝΙU 111 UJtfJllllI •Τ ΙΠW.ΙΙΕ Ι• ΙΙΙ• 



~Ε το ΣΤΡΑ ΤΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡtθΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥ ΛΕΥΤΩΝ 

Ή Δεξιiι παγιδεύει 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟλΙΤΕΥΣΗ ~~.;r. OIKROΓIKDIArDNAI 

ΑΠΑΙΠΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 





"Μέτωπο άποκαταστάσεωι:
τnι: ΛαΊ'κnι: κυpιαpχίαι: ,, 

Λ BIIJGΛll TDY........,. no: ΕΔΙΙΚ L L zru πuπ Λιι10111Π , .. ΚΙΜΜΛfΙΝ 
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Συyκλον\στηκl: και πάλι ή 'Αθήνα xθtc; ~ 

οι 'ΈΡΥΒΡΕΣ ΤΩΞΙΩΡΧΙΕΣ.. ~ ·-

=~~: 
~~,·

λ' ΙΊ"ί t • f li Ι~ ΑΝΑΚΡ!ΣΗΠΑ ΤΙΣ ~=·-
Α ΥΤΟΚΤΟΝ!ΕΣ 

'. ''ι~ 



® d~_1.11ιQrq1 ι::.=:.ι:ι 
.,_..-.V.<>rt• .. -~ _............ ... .. _. ... ,._.... ----

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 

Τώρα: Μόνο Μέτωπο 
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---l!llil· Σοβαρή άmδικία &τή Bouiiι 
a;::~-=]§Ξ! ΜπαντσιιΙΙi - Πaπaemjpou 
;::ι:ι:::::=:::.--,.._,,.: : ΑΗΥDΟΣιιfΙΙΤΟΣΟm'ΟUΙ'ΟΣΤΟ'ΙαιΜΑΤΟΣ 

~~~== ! ).l~~~- ~ 
··::.::: .... - ~ .......... ~-- ~...:s. _____ ...._ _ _.... .... 
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@ d"J."-dQIQΣΙ::.-κ::.:ι 
,,,., ........... __ - ........ _ .. _ .. ίJ'ii:I 

Τiιν Κuριακiι: ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Κ. Ε. ΤΗΣ ΕΔΗΚ 

~== Επερώτηση 
χωρlς συζήτηση 

... _ ... _,. __ .... _... 
................. 
~~~Ξ 
~~~~~ 

~~..:.."':<::.. ..... _ 



·- -··- ... 
·:ο.~~:οι r-·a·J14ΜQΜΙΙl-1 ~,,acοντ•1οrιιιά) 

~i--ι~~~ΙΞ: 
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·-Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΗΚ _

1 
Ή κυΡέpνπσπ νεΑοιοποιεί 
τό Βtμα τnι: τpομοκpατίαι: 

• 0 tvNAEΠIIMOΣ ΔΘΑΙ ΚΑΙ AkP'OΔF3AI 
EXEJ MirA ΠOyt ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΡΟΜ0ΚΡΑ11Α ι 1 

= ~ 

ΚΟιvός 
όοιόχος 

~~~~:~ 
ΣΤ00 ΤΠΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟ'ΙΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΠJ'ΒΕΙΑ 









(1) dM._81dQ.TQI 1 ::.-.=ιι:: I 
~-- ----· .............. ___ ...., ___ 

ΠΟΧΟ!ΤΙΙΙΙιιιιtιΊΙΤΙΙΙΙΤΗΣΙΥΞΙΙ!ΒΙΤΟΥιιιθ/ιΙJΤΠΙΙΥΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΟΟΥ!ffΤΙΙΙΙ 

Μέτωπο Παπαδόπουλου 
-Καραμανλή 
ΠΟΣ θΛ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ; -·-··-· .... - · ·-

... ... ~.,..,.. "' _,,.., ,,, , ... 
Κσβcρνιιιιa6 tιl!:xvaaμa 1i άπόφαση τής Κ.Ε. τής ΕΔΗΚ 

yι.6 ν6 tξcaaatnθι:I ή ΕΟΚ 

~~~~~ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ 

f~ 





, F'-~=' Ή κατάpyη&η τίiς Βανατιιιίίς 
~~ ηοινίiς έξιιgώνει τήν Εύρώππ 
-- οι.α-οιtΟΊ'1t.Ζl'"aΗιΤΟΕ\ΙΡΟΚΟΙΝΟΙΙΟΊ'ΛΙΟ 
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·-ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΣΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
,, ........ , Ζίγδης: Oi νίκες άνήκουν 

οτούς τίμιους άγωνιοτtς 



'ΟΜινοο;τοΟ•.ΖΙyδη~..,...,ι\ 

Η Ν.Δ. ΚΑΤΑΠΑΤΑ 
το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ' 

,,. ................ ----··· .:. ::-:· 







κ ΑΓΙΙΡιπκ ΤΟΥ • ιuΙΗ r1.1 ΤΗΝ 'τiΟnΊUίοικικ ΤΟΥ ικΛοrικοΥ ΝΟΜΟΥ 
Ή &ύμηραξπ Ν.Δ.·"Ακραι: Δεξιίίι: άvοίyει 
·- τήv πόρτα &τήv διε8vή τρομοκρατία 
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Β' ΣΥΝΟΑΟ ΤΗΣ Κ.Ε. 



·-'Β !mξn ιΩc Έddά!ς amv ΕΟΚ σρaσδfδα fδlσfnpn σιφσαlσ 
σι6 p6ιlαιΩςΕΤDΑ ώς avτpιιdφοpέαάναστόξυ; 
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Ο λΝΤΙΠΤΕΡλΡΧΟΣι..ο. Ι. λΝλΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΣ Κλ Τ λΓΓΕΛΛΕΙ: 

Ή Κυβέρνηση παραδίδει 
' ' θ r ΕΔΗΚΚΑΙ 
αμυντικες εσεις ποΛΩΤ!ΚΕΣ 

ΔΥΝΑΜΕ!Σ 
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ΙΙΛΙΙΙ!ΙΙΠΛΠΙΙΙΙΙΙΙ'ΟΙΗΠΙΣ--

ΈνωμέVΠ ή Δεξιά 
γιά τήν καταστροφή 
τfιc δημοκρατίαc 

ΛΟfΟΣ ΤΟΥ κ. L ΖΙΓ ΔΗ ΣΤΗ βΟΥ ΛΗ 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ ΕΔΗΚ 
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"Αvισn μεταχείριση τίίς 

ΈΑJ\άδας άπό τήv Ε.Ο.Κ. 

νιά τά όρειvά χωριά 
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. 1. ΖΙΓ ΔΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛJΟ 

ιιΣτpοφί1 έπιδέξιο ίί δεξιό11 

-if~ -:~ 
ΌμιΑία τοϋ Διοικnτοϋ τίίι: ΔΕΗ κ. Ρ. 
Μω·υ·σίί ατά ένκαίνια τοϋ κέντρου 
δοκιμών, έρευνιίιv καί προτύπων 

(ΚΔΕΠ) τίίι: έπιχειρήσεωι: 
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"Ενότητα ατή δράση τnc: ΕΔΗΚ 
γιά τήν tκλογική έξόρμηοη 
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'Από τήν κυβέρνηση τοΟ κ. Γ. Ρdλλη 

ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ 
ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Η ΧΩΡΑ 
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Ζητοϋνται συνεργοί 
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για εκτροπη ~~~~~~~ 
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ΗΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑπm ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΕIΒΑΔΙQΝ ΚΑΙ 
οι ΚΤΗΝΟΤΡο•οι ΞΕΝΩΝ ιιΕΙΣΒΟλΕΩΝtι 
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ομόλογα 
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ΙΝΩ Η ΔΙΙΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΠΑ ΕΙΣΑΠΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πόλωση: 'Όλεθρος 
ΔΡΑΜΑ ΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΗΚ" ΖΙΓ ΔΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ• Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
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σJό οτόλομας! 
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Ο ΕΚΛΟΙ'ΙΚΟΣ ΛrΟΝΑΣ 

ΛΠΛΙΠΙ ΧΡΗΜΛΤΛ 
'Eoildfόδ(kn(; 

yιότη., ΕΔΗΚ; 
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~Όλοι τώρα δικαιώνουν 

τi)ν ΕΔΗΚ 
ΜΟΝΗ ΛΥ!Η: ΛRΟ&ΟΧΗ !Η! RPOJAHD! 
!ΟΥ • 1. ΖΙΙΛΗ ΙΙΛ ΙΗΝ ΛRΛΗ ΛΝΑΛΟΙΙΚΗ 









~····'"Ξ:!· ·====== 
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ΜΕΤΑ το ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 





·-ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
::;!Ξ~~ 'ΟμιλΙο 'ούnροtδρου τήc ΕΔΗΚ κ. ι Ζiγδn σιά •Λοuτρό Αlδnqιιοι.ί • 
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Ή ΕΔΗΚ, φρούριο 
κατα τής πολώσεως 
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·- -· Ή όμιλ(α τoii προtδροο τής ΕΔΗΚ κ. Ι. Ζ!yδη ιrτά cΛοοτpά Α\δη•οii» 

01 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤ ΑΙ 
Ή ~αρα.φροσύνη της πολώσεως 



·-1:13,r.1.1 r.;;ήν δημοκρατlα 
και τήν Κύπρο 

... ~t".Δ.~~ι::'.:.:::: ::::::::::-:.; .. ··:::.'=:: 



Η UΕΤΘΟΣ ΤΗΣ -.ι.r.nι.nιΗΙ ΚΑΤΑ!ΤΡΟΦΚΣ 

;;:~~ Τό Ε8νος πληρώνει άκρι6ά 
=""-~""="-"' τίς άμαρτίες τί'ις δεξιδς 
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Μέ τή μεθόδεU6Π τnς προκηρύξεως τώυ έκι\οyώυ 

'Απαρχiι 'Εκτροπής 

Ό 1εΑευ10 ί ας 
έμποιyμός 

~? ~~ 
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Ποιός φταίει yιά τήν :=.:.. 
ύπογεννητικότητα ;h,~= 

οτήν Έλλάδα ~ 
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καίπάλιτ<ι 
ομόλογα 

ΕΤΒΑ 
δίνοuντό 

μεγαλύτερο τόκο 
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ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ 
Άποπροσανατολισμός τοϋ λαοίi 

άπό τά δύο μεγάλα κόμματα 

~~~~~~ 
;kJη μεταχεfριση ... -:. 
στήν τηλεόραση 





Τ ά "αίι8ιιίpετα καί ή' κοινή θέση 
" τών δέκα στά 

Αύσπ ιιιιί πpοΒΑήματοι: διεθνiι.!_~~α 
" """"~'·'"~ro'~'~' 1 • -· .. -·= 

καίπάλιτά 

ομόλογα 

ΕΤΒΑ 
δίνουντό 

μεγαλύτερο τόκο 
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Οί «Ούνίτες»_.~~;; 
τοϋ Κέντρου l iξ,~~i , , --·-- ----
α πε τυχ αν ~~~ 

ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗΟΣΤΟΧΟΣ ........ 
ΤΗΣ ~ΣΤΑ ΥΡΟΦΟΡΙΑΣ-

• Άliσyiι χωρit tήν ΕΔΗΚ δέν yiνε1aι 

·~v.&Ξ 

~•τmπτ.ιuμφιπ-~~~~--• 
Συνει&ιτaπαιείται_ Ι ~g 
ό ί8ncός κίνδυνοι: """"t::;:.~. 
άnό τήν πόΑωeπ τι-
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Η ΟΜΙΛΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟεδΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ι:. zιrΔΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

"Αν δέν προσέξουμε 6tίι: έιυ\οvέι: ούτέι: 
8' ίιλλόξει ό χόpτπι: τίίι: ΈΑΑόδοι: 

11 Ν . .6. kλAAJUTt! ΜΙ ΚΑΘ! ΜΕΣΟ ΤΗΝ ΠΟΑΩι:Η • ΟΙ tθNtltOI ΔΙΣΑΣΜΟΙ ΟΑΗΤΗΣΑΝ n. Κλ ΤΑ· 
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Ή ίστομικίίι: σπμοσίοι: συuέuτευξπ τοίi κ. 1. Ζίyδη 

Μέ την πόλωση: 
( ~•ύ•~όχοτη~εκειm•) 'Η μο'νη 
εξοφαvιοη τηc: Ε ΔΗ Κ 





Η ΟΜΙΛ1Α TDY ΠΡDΕΔΡDΥ ΤΗΣ ΕδΗΙ ιι. 1. ΖΙΙ'δΗ ΠΗΝ ΚΟΙΙΥΡΛ 

"Αν δέν πpοuέξουμε ίίΑοι οτίς έκΑοyές 
cύτές, 8' ίιΑΑάξει ό χάρτης τiίς ΈΑΑάδος 

ΤΑ ΜΕΠIΤΕΥΓΜΑΤΑ,. ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ 
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ΕΔΗΚ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ 





Ή tJvυομιίlία ιιc -ι:ούs dnιιomoyράφovs 
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~=Ό=..--j/ 11Κόιlπο11 τfιι: Δεξιίίι: τό 

Συνέδριο τώv Σωματείων 
ΓΙΕΕΚΑΙfΣΕΒΕΡΙΧΝΟΥΝtιΡΙΙΙΤΟΝΙΥΛΟΤΟΥΡΑλλΗ 



Ο 1. ΖΙrΙΗΣ ΣΤΗ βΕΣΣΙΛΟΝΙΙΗ ξ'Ξ.] 
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1974: «ΤΙ .\ΙΑ ΥΡΟΣ-ΤΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» ΤΩΡΑ: 

Τί Μαϋρος - Ti 'Ανδρέας 
Οί συνέπειες τού 
πολιτικού άμοραλισμού 
οέ πρόσωπα καl κόμμaτcι 
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ΚΟΡΎΦΩΜΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 
Τ ά σχόΑια τοίί 
ΆΒπναΤκοίί Τύπου 
yιά τή νέα άποστασία 
τοίί κ. r. Μαύρου 





ΓΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς 

τήν ΕΔΗΚ δtν 

~~ ή Δι:ξιά 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 
άναζήτπσπ; 
έξόρυξπκαί 
άξιοποίπση 

άπότήΔΕΗ 



Τό ιικατπγορώιι γιά τήν έ8νική 
~-§~ άναξιότπτα τίίς ιιΝ.Δ.ιι 



"ΟΑοι ιιήμεpα ιτίι έvκαίvια τοϋ 'ΕκΑονικοϋ Κέντρου tiit ΕΙΗΚ 1 
ΜΗΤΡΟΟΟΛΕΩΣ 5 -ΩΡΑ 8 ΜΜ ! 
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'Η δουλικότητα τής Ν.Δ. ! 
ΚΑΙ Η ΕΧθΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΚΟΣΜΟ 
"Αμcι:ιοs κfvδuvos yιά 

tά σύνορα tiίs Έλλάδοs 





·-•• τι'ιν nροσχciιρncιη στ8'ν 8ΔΗΚ 

οι Δ ΎΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Ν.Δ. 
ΘΑ ΣΩΣΟΎΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ 

•ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. 1. ΖΙΓΔΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



ΟΙ δvσαρεαmμένοι mr; RΑΒά ικίχΙΟ1ΙV rnv Διιμaιpατlα 
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Τοποτηρητής τfις Ν.Δ; 
στό ΠΑΣΟΚ ό κ; Μαύρος 

ΙCΛΙ ΥΠΟΣΚΠΗ ΓΙΑ- ΠΡΟΕΔΡΙΛ ΔΗΜΟkΡΛΤΙΙΣ ΤΟΥ ι. ΙΙΜΙΝΙΡΙΟΥ 



ΤΗ .ΔΕΥΤΕΡΑ ΟλΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤ ΑΓΜΑQ 
Σιίe 7 .au· ρ.μ. pιlόΕΙ ό opόEΩpog TQC (ΔΗΚ Η. ι. ZiyΔqg ~ 
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