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Μεθοδευμέvπ έπίθεοπ 
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Ή θεατρική άποκέντρωση 
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Ή διεύρυνση τiις ΕΟΚ 

καi 10 έλληνικές θέσεις 
Τιμητική διάκριση 

στόν καθηγητή 

κ. 'Ιωάννη Σόντπ 



·--------Ή παραδοσιακή λαϊκή χειροτεχνία 

οίκονομικός καί πολιτιστικός συντελεστής 
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ΜΝΗΜΗ """'1Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑ Ι ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

Λησ-τ-εfα σt 6ά ρος 
τών συνταξιούχων 

4 ΔΙ1. ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ...ηοΜ'αλ Η ΚΥfΙΒ'ΝiΣΗ 
ιιJ1 ΤΟΥ:Ι AJΦAΛlrnlCOY1 ΟΡΙΆΝΙΣΜΟΥΣ 

ΜΕ το ΣV!ΤΗΜΑ ΤΗΙ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ! 

ΔΕΣΜΕΥ!ΕΩΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΛΤIΚΩΝ 



Ό Λαός 
χοιρετfzει 
την έκδοση 



1 ΟΡΙ'ΙΟ λΝΤΒθΝDtΗΣ ΠΡΟΙlλΓΑΝΔΑΣ l: ΟΛΟΝ 'ΙΌΝ κ.οει.ιο 1 

Oi Τούρκοι πλαστοyραφοϋv 
τήνiστορiα Β'ΧΛΗΙΜΠΟ4ΗΕΜΝ'«Jοl~ 

ΕΓ8ΜΛΕJΑΙ Η ΙΔΡΙ'ΣΗ ΠPATHr1CO'f 

ΝΠΠΟΠΟV El'E'l't«IN - Μ{λ(ΤQΝ 
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥ ΛΗΣ 

Ή μεγάλη μάχη y1a τiιν έπεξερyασiα 
καi κατάρησn 

τοϋ Συντάγματος 

Γ1ατi μaς 

κυ6ερναε1 

ή Δεξ1ά; 
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Ή καταπολέμποπ τών τρωτών 
τοϋ "Έλληνα, χρέοc: τfιc: νεολαίαc: 
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