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Να προχωρήσουν 
οι συνεννοήσεις 
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zοοισ~ -· 
Το αρχαιολογικό συμβούλιο 6 

ανθρω 

1 

Οι Σοσιαλιστές μnρο ... 
1 

Η ισχύς της κοινωνίας και n-λειτοcργία mς 

κοινωνικής οcνείδnσnς 

Ξ~~-:Ξ:~::::Ξ= 

~~-~~~ 



β ζει φραγμούς στις 

ω ολογικές έρευνες 

Το εξωτερικό χρέος 
και η αντιμετώπισή του* 

Ω 



Η Κρήτη ενθαρρύνει ::::r: 
την προσπάθεια 

yια τον προοδευτικό 

δημοκρατικό πόλο 



ΙοοιοΗ~,ο•ρ•rι"~ 
f!οιΝ/ο· οι-- Θέματα 11 

Προτάσεις του καθηγητή Αγγ. Θ. Αγγελόπουλου===== 

========= για το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος 



11 ΔΙΕΘΝΗ 

ΝΕΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ -=ι=-:-""' ΙψΙταJJαn:ιf.Ιt 

~':ι,~~~~~ΙΩΝ ~~ Ε~~ 

Ιdάχη 
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~~~~~ ~ 
Κατασφέφονν τα .. ss -12• 

οι Τσεχοσλοβάκοι 
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Ι\ΙΕΓΑΛΕΣ 

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 
rro ΓΚΝΙΑΝΣΚ 



,a ιιαtιιιι,ΑΙιιμακpαrικι; 
αm ι nαp1111ι----
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Με άνισους όρους προς τις εκλογές .. 
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rlόpcίtJ• ·-- Πολιτική " 
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ΙJ , __ Πολιτικtς ειδήσεις 

SfςδΙΟπιστώσεις Πρωτοπαπά· Βενιζέλου 
rDσΙ•~ ~/10",ll"tt• 

ΠόfΝΙο· •-·-

Αρχίζουν αύριο οι εργασίες της =...,~ =7".Ε. 
Sης Συνδιάσκεψης ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. Βόρειας Ελλάδας = =:i =·~:;: 
~~~Τ:;Ξ-;Ξ:?Ξ:_~Ξ Η χώρα χpει(Jζεται 

.,._ ... r$-~. ~ ... --.. ......-.... δομική αλλαγή ~ 

... -=~::;;,.;;;;:;. ""'..=:"=-"'Ί 

_; ~ 
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ιοοιοιι1~110•,όrι•~ 

nσ,..Jo· ·-·- Θέματα 

88ΝΙΙtΗ Π'ΛΠΩΑ ΠCΣ 8ΜΑ&ΟΣ ._,,, __ ...._ __ _,,, ___ ... ~·"'"'-· ... ·---



ΔΙΕΟΝΗ 



,a ΙΙαιιιιι,ΑΙιιιιαιιpιιrιιιιt 
~ Ι nαpιιιι----

Παραμένουν
τα ερωτηματικά ... 
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=~~.ij =-~Ξ!-= === ~-Ξ:.;F..;Ξ 
~~--- ---· - =:.:...~: 

~.:;.-..;::.-::"::;;;.1 





ZcrcrιoH~~ " "I'"" " ~ 
Ποριι.• ι•-- Πολιτική 

Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση του 
νέου κόμματος του δημοκρατικού 

προοδευτικού χώρου ~ 

Απαnεiιαι αξιοπιστία 
yια μια εθvuάι πολπιχή 





σ 

οκραnκών δυνάμεων Ελλάδα και ΕΟΚ 

εν όψει του 1992 



fl - Πολιτικές ειδήσεις 

Το111'Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΛ!ΠΚ!!.~ ΓrAtEI!!.~ 

ΖοaιολΙ•ιι••Ρ••••~ 
nιφ.,ι.. ,,_,_ 



lοοοα~Ι11ιια•pα>ι•ιl ~ ... .. _,_ 
Θέματα 

«Οι κίvδυvοι που απειλούν 

το οικοσύστημα του πλανήτη μας» 

•• , • Ι' ~-' 

~-1 ; \ 
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•· " ~ • , , ΑΙΕΘΝΗ 



>ΟΗ ... ΡΗ ΜΟΛ!ι•Η f•Η•Ο>ΡΔΑ !!01' AF 0 ~" • 

Π•ΡΑ>ΚΗΗ»ΜΑΡ()Υ,. .. '""' ;p, Λ C 

"·ii·' 3''19!· 1 .,,,,,, ωιs, '*' ,. "" "'''' lijj ι.ιι.ι 

ΠΑΣΟΚ: Αποτυχία 
και εσωκομματικές 
έριδες 

Ν.Δ.: Απογοητεuει · 
και τους δικοuς 
της οπαδοuς ... 

Ευναινεαη και ομοψυχια το διδαγμα του Εικοαιενα 









μιλάει 
ταρτο Πόλο» 

Αλαλούμ και Μπαχαλούμ 
στα στεγαστικά δάνεια 

σ 



Ω C Πολιτfκές ειδήσεις 

jjJ& IW'OTorwιAΣIHK_,....ΣTOffTA80Z 
Απροετοίμοστη για διάλογο με την Τουρκία 





f-' "'" Α ••60• ΔΙΕΟΝΗ 
33. ιφ ιι ιι1 . aιψ 

Φιλικές συνομιλίες ΕΣΣΔ· Γιοuyκοσλαβiας 

1 



Συνέδριο ελπίδας 
και αισιοδοξίας 

Ιτοtιιιιο;'"ο"°"'"ό """"'"'" "'"- -.. .. ~01>1110 ..... ........,,.1 ... _,..,..,..,., 
_,_.,,.!ΙCl ... 5-1 
ο._._...,,.,~ktσ-"'"1""'-t.-ιιι....,......τ.,.. .... _,_ι..,.-...°'"""''"" 

ι .... ,.,.... ... ι ... ...,._,....,..,,...,..,.,_,.,.. .. ,."""""""'''"'-'°"1 ... -
το 1 .. ,6ριο ... ~ι~•JΙΟtο_ .. .._ ____ ·""""'6.,.....__......,_ 
~~· 

Κομματική 
δημα~ω~α 
στο ~λι.Ιέρ 

καιΜεσοΑόyyι 

Η «Σοσιαλδημοκρατική Πορεία» εύχεται 

στους φίλους και αναγνώστες ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 





L<><>ι<> ~ δ~μ<>•Ρσ11•~ 

Πσpclσ• •-·- Πολιτική 11 



Η παραδοσιακή φιλία ρυθμίζε 
.......................................... Ελλάδας 



σχέσεις """"""""""""'""""""' .... 
Σοβιετικής Ένωσης 

Ω 



11 Πολιτικές ειδήσεις 

Τα πετρέλαια της Θάσου 

ΕοαιιrΑΙ~ιt••ι>••••~ 

IJoprlιι • •-·-

Εξορμήσεις ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 

ι..------3"~ 
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ΖααιαΗ~Ρ••ΡctJΙ•~ 

ΙJι;ιριlσ• •-·• Θέματα 

Όχι στο συνεχές ωράριο στους nαιδικο6ς Σταθμούς 

σ 



~π • ~ Α "" ΑΙΕΘΝΗ 



ιa J:ΊDtιΙtι,,ΑΙιιμοιιpιιrιιιιj 
~ !@ nop1111rι ΙΟΟΗΜΕΡΗ nοΛ ηκ~ ••ΗΜΕΡΙΔΑ (101' ΑΡ ο 8<ΑΛ0Υ,, 

nΑΡΗ•Η><»ΑΠΡ"ΟΥ~tιι η""'°ΔΡΧ ΤΑ'""°"' -Συνεχίzονται 
οι επαφές για 

τοv qέταρ10 
nόλοι 



Σχόλια 

Απορiες - Ι"οοιοΑΙqιιοιtpο.,•ιt 

flopcJιι • •--







α 

Ο πληθωρισμός - διαψεύδει 
την κυοέρνηση ... 



α - - Πολιτικές ειδήσεις 
Ζοιιιολδ~ιιtι•Ρ•rι•ιt π.:φ..ια . .. _,_ 

Συyκtντρωση yια 
ενημέρωση και συζήτηση 



ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΤΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 



ΔΙΕΘΝΗ 

Στειλε κι εσυ τη συνδρομη σου 

Φlλtαναγνώστη, 
ηεφημερ!δαtχιιαν/rp.ηκ~ιτηδΙΙ(~ΟΟUΟΙΙ(αναμιισ\cvlσχΙJΟΙ\yιανασιινtχ!οιιναοαu •tpxtroι• 
κόθtδιU1tpηtβδαι,ιάδα.Μλιιχπε,ηιτfιοιςιοννδpοji~dναι~1.000δρχ 

ΤιμΙΙΟϊpdι:;w..Πιις: 

VCΙ~οtα3!!00724,ΙUΙθιμρινδ,'f111ΥΟ.!Μιwοηθιiςμα/'Jμαι;rιιιςθcι~ ·-= νο. την ωτοβtι:Jμ; στο~ 00'516022Πστην Εhιιfι Τρhφ 
νcιτηναιcα.tιςμι:tαώκλe1οtηιιιιιοyι\ 
νcιτηναιc!Uιςμι:uιχuδρcι\ιw)~ιοyι\ 
νcιττtράαι:ις,i«\&cιφω!,cmό10yραιμlαμαι; 
νομαςδιiισtιςπςδιιueι)νοειςδuαφιι.ωνααuαιοιιςαnοlαι.ιc;μnοροiiμcνααιtλναuμετην 

tφημι:ρiδα 



ιa ιισιιιιι,ΑΙιιιιαιιpαrιιιιt 
~ [@ nop11α----
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Ζ••••Αf~ιι••.ο•τι•ιΙ 

n.pclto . ·--
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Πολιτική 



" 

Η" ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Ι 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ:ι: ΑΠΟΚΑΛΥfΠt 

. • 1 
~ •' . - .e.. = - --



1ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ι.ΑΤΑΓΓΕΛΕι 

· εποχή rov Ιπποκpάrn 

rι 



• 
~ Συνέδριο ελπίδας 101 

ενότητας 

~ ...... _..._Ο\Ιι _____ .. 

,::::==::-:::-.. .,. ___ _ ..... __ _ 
..... --··-----. .... ~rΞ::: ... --
....... =-.,_. __ _ 
:::::~.:..:.--

Πολιτικές ειδήσεις 
Ζο•ι•Αlιι1'ο•pο•ι•4 

,,,,,.... . ·-·-
Οικολογική ουνάνrηοη των Βαλκανικών ιιιιιλαιών 

Συγκεντρώσεις ΚΟΔΗΣΟ 
Η ειρηνιιή σuμ!ίωση nrι Ιαiιν 
στόχος της σοδιtπιής νιοΙσίος 



JΌ•••Α•ιιιι••,•rι•~ ,,.,.. . ·--·· Θέματα • 
Ένα αντι-αφιέρωμα στη 

μέρα της μάνας (8 Μαίου) 



ΣΧΟΛΙΑ ... ΣΧΟΛΙΩΝΙ 

Κpίσιpες ώpες oro Βεkγp{Jδι 

e~ ι " • '. η ΔΙΕΘΝΗ 

Εργατ1κη αναταραχη 

Στειλε κι εσu τη σuvδρομη σου 

ΦΟ.εοvαγνώστη, 

ηεφηιιερlδαtχιιανt\'γκηκαιπιδοοΊοοιιΟΙJΙονομικ~εν\σχuσηyιαvαουνιχΙσειναοοu •fρχεrοι• 
κάθε δεύτερη tδδομόδα. "λλλωο'τι. η tτfισισ οuνδρομ~ eΙνοι μόνο 1.00) δρχ 

Τιμnορι/ς1'11•6νιις: 

η~~ιςστο3600724,καθl')μερινό,yιανασuνtννοηθεiςμαζlμοςnωςθαεισιιραχθεl 

νατηνκαταθtσειςστολογαρκισμό049'51602277στηνΕθν1~Τρά.πι(Q 
νατηνσιεlλειςμεεσιiιι\λειστηεrnτιιyι') 
νατηνστεlλειςμεταχuδρομ1κηεπιτσγι\ 
ναπιρά.σεις,κάθεnΙ)ΙιΙΙ.απότοyραφιiσμος 

ίφημ:Ι~δώσειςτιςδ\ιuθlίνσtιςδιιοφίλωνοοuοτοuςοττοιοvςμm:ιρούμεναοτtλvοuμετην 



.a J:Ια6ιtι,ΑΙιιιιακpιιrικι; 
~ nαpιιιι----

:ι;ιψιι141:ι ι:ι ι:ι:ι.• ιιιψ ι t.iiiΙΙtg.ψ ι φHΙΙJJW.jj,, ι:ιε 

Κτίζουμε τον «Τέταρτο Πόλο» 

με αισιοδοξία και θέληση 

Γ. Κριμπάς: Μη-κομματική 
αρχή στο Πανεπιστήμιο 

~~~~~~ 

Πεnλο «uυστηοιου» 

για τις 6ασεις ... 

~ 
~ ---------

Η υποταγή της Παιδείας στις κομματικές 
επιδιώξεις διαιωνίζει τα αδιέξοδα 

·----·---

~ΞΞ r•= 
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Σχόλιο - &a 
Εξελlξεις 



J:••••Α•ιr,••ι>•rι•ιt ,,,.,,. . .. __ 
Πολιτική 11 

Στρατός: Όργανο άμυνας 

όχι όργανο καταστολής 





11 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



α Πολιτικές ειδήσεις 
ΖσιιιιιΗ•ιιοιι:pιιrιιι:ιΙ 
Ποpdσ • ιο-1 .. 

_.--____ ~Ηράκλειο: Νέα επιτυχία 
1i ... ι,δpιο του «Τέταρτου Πόλου» 
6
• •• ετο aεΝΟΔΟΧΕΙΟ 
V ΤΙΤΑΝΙΑ 

3,4,5 
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Ι••••Α•~11••,,•>ι•~ ,,,,,... . .,_,_ 
Θέματα 

Τώρα η τύχη σας 
έρχεται πρώτη ... 

• 

Σουηπστέηκ 
το ΜΕΓΑΛΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 





~ ,,a ΙΙοαιιι,ΑΙιιιιοιιpαrιιιιt 
~ ~ Ι nop1111ι-=---

Αποφασιστικό βήμα 
, 

για τη συσπειρωση 
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Σοβαροί κίνδυνοι yια 
το •πνεύμα του Νταβός• 

~~-τ-~=::::i.:Ξ~==~~= 
τ.- , • ...,..._..,,_Μ'""r-.----..ισιι..ι 

...,.._ ........ a,.. .. .....ι.(α---~-----... -........ ---- ..... -



σ Σχόλιο -Εκμυστηρεύσεις 
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Λιτότητες 
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Τσ 200.000.000 
ιοuΠ~ 
ιισιτσρόνι(α 
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J"••••Η•~σ•ΡΟ11•~ ,,..., .. __ 
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~ι ΝΕΑ ΔΡΑΧΜΗ = 





Ω Πολιτικές ειδήσεις 

.......-;εyάλη ανάγκη 
για πολιτική συναίνεση 

f•cr•• A f~ιι••,•.,•<t ,,...,. . , __ 
ΚiνηΙΙΟ rou Νοunιιού : 
Διιιοntντε χρόνιο μετό 



ι_ .. ,,,. •. ~,,.4 
Θέματα • 



r • Α ,
0 

ΔΙΕΘΝΗ 

ΡΗΓΚΑΝ • ΓΚΟΡΜΠΑΠΟΦ: 
ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. και το ίδιο Πpοχώpημα ελπίδων 

παλιό ναϊτανάκι 



ΙαtιιαΑΙ11ιια•pαrι•ιt 
nαpιία----

Προς τη διαμόρφωση 
4 πολιτικών «πόλων» ..• 

Η επανασηιατυιοποίηση των Δα@δανελλίων καθώς και 
των εJJ.ηνιχών χαι τουeχιχών νήσων του Αιγαίου 



• Σχόλια 

Ισονομfα 

~~ 
'"""' Εξ απαλών ονύχων '""f1όf'O 



J:oιr10.r•1111<>•p•rι•~ 

,_ισ. ·--



α 



11 

Ό διαnόyοv 







7~:ι;χί~~ ';:~ μ~;~;~~ - ι Γαλλικά 1 

συνάντησης 



ι • lιαιιιιιΑΙιιμα•p~ι•Ιί ~ nαpιtιι---
Το cμιιφάι κόμμαtα και 

το χρέος τους απέναντι 

σrο λαό και τον τόπο 



Σχόλια 

ΠΕΡΙΜΗ.ΗtΙΛΟΤ1ΜΟΥΙΙ 

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

~~;;:~. 





• 
Η ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛ 

,,...., ....... ,.....,_ 
-'.=::.::: -------υιι χαιρετισμοί 
:::-.:.::::-:..== Μήνυμα Πεσμαζόνλου 

·a~~~ό~= 
::..=:.--:= ι - .... - ... δfό. 
--•-· ""-ιιι::ιιιιw. τ • .,ι- ... ...,. 
,.____ -•α-~---- .... ..._-. ... -...... --. .. ...... -... .. _ .. 

!!• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 



·.:: • 
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1;1 
• ----_ ... __ _ 

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

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

.. - .. -~~- .. - ...... - ........... .,ς 

l!~ifi1 

............. ..,.. __ 



• Πολιτικές ειδήσεις 

=Ιδεολογικές θέσεις 
· .. 



Θέματα 

Περίληψη της έκθεσης του Διοικητή 
της Εθνικής Τ pάπεζας 
κ. Στέλιου Παναyόπουλου στη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

" 



Έρχοvιαι Άλλες Εποχές ... 
Ήρθε ο Νtέιαρι 

Επίθεση σιοuς Αρμένιους 
Tou Σοβιετικού Τύπου ··--.... ----... 

ili 

•--··~ • • ·~ ΔΙΕΘΝΗ 

Δουκ6κης: Κάλεσμα σι ιξόρjιηaη 
yια τη νtκη 

~~=-:;~i.Ξ 5:::~~~~ 
'~~~~~~~ 
Η εταιρία των πiνrε ηmipων 



1 
ΑΙ Ι ΙοιιιιιΑΙιιμοwpιιrιwι; 
~Ιnοpιtιι 

- Ε'·'" "N·J 11"ω ii" 11eφ11119ψ:φ•. 

Ακυβερνησία και 
((βυζαντινά)) παρασκήνια 

Η αποσύνθΕση της 
κρατικής μηχανής 

·:...-:::.=: ~Τ:::':';;--.:: ,...__ ~:Ξ?.Ε ... ____ ,...__ ,,_,, _____ ,_ .. __ _ ___ .....,.. __ _ - ....... - .... _.__.... 





Πολιτική 11 

Το ΠΑΣΟΚ σε αναζήτηση συμμάχων <\ΠΟΤΥΠΩΜΑ f Α 



• 
((Το κουτί της Πανδώρας» ~~χωρεί ο ειιδημοκρ 

~ 

·~-- .. --.,,ιιι.,ι .. .,.. 
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:::.-??:Ξ.Ξ :Ξ"=::= 
Ξ?Ξ"Ξ ~Ξ:., ... _ 
~::.:::....-:.~ --
=---~.-..= .... ~~--
=---~.: "':::::.... ..... -.... ____ .... __ ., ... 
:.:.::::t::.: ::-:-·=..:: 

- ·-----------·---...... _ ... _ ... - ... - -- ... - .. - .. --...... - ... --...... ------~ 
,,,, __ .... ....... --ι .... 
ιι..---_ .. __ ..... 

--; .. ς,..,. __ _ ----- -
Ξr-=.-~.; ---·· -----

Ένας σοσιαλιστής, υποψήφιος πρ 
'" .. , .. ~·· , .... __ ....... -....ι.- ···· ·-~- ------

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

:·-- - ·.. . ... ;::::::;"' ~. -~.:_ .. -.. ·~-.·-··-:_··~------··.:. __ c,'.~---:..-: .• ~~.=-~~-·-~-~~~~·-_--_~-::·'"'··-·::.~-":~~:::=.:..-"~----,..~~~:· ;;;~~~~~~~ ~~:~-~::~Ξ~~ 
~~~~~Ξ:~ h .. ~.t.~~~-~-~.j 

t.i_~_i_~_i. it1 - -- Η---Ε.11._6.._-""'_' 





• Πολιτικές ειδήσεις 

Τοήθο(Τόμnρα 0.ρυθμlοuςyκι 
ήθος της 1οtνοίιuα 

Κ~6fpνησης Η--

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

~"i :=.~~: 

ι .:: 
-................ ... 

·~-·- .... -...... 
·----·····~ .. . ....... ~~ ... -...... .. ....... ,_ ... _ 
~·--~-'° ......... __ _ ._ ... __ ,_ ΑΛΣΟΣ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
-~·· · ... -- ...... 

30/9 έως 2/10. -·--........ ·-- Οργανωση Ν ΚΟΔΗΣΟ 

λvuμίψηση 1δrών όχ• μιγο(>ωvωv - ,_,,-.., 
, .,_.,...,..,.ΝΔ. • Μ , ___ .. 
·--'~-"ι"'"'''""° 
Δ/40- .. ----_____ 
....... ___ _ - ... ---... ---~-τ .. καιιιεο---·-----......... -...... ιιιιι..--. ·-σ..... ... __ _ 

- .. ΙΙΟιΙΗtΟ..-... -_,... ... -...
-D.Ιι.ιι. ..... - .... ---'-

_, ...... ,. ____ 
........ - ...... .............. ,..._. 
-<>--·-· --.... ~-.. -
~--·-- ... ---···---"""'" 
-·--"-'-ι.αό ....... --.. -.... -.... ..,,. 

..... " ........ _ ·__ ,.,......, .. , 
-~·-...... _ .. __ ............... __ _ 
.......... -..... _ ... 
..... .......... , .. ι, .. ...,,, 

.... _ ........ 

. .. ............. ..,._, 
• .......... .. ~ • 0..Hl() . ''~~ .. ·~-,,.. ~ ..... 

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

Ηunοοο..'νθ•ση1ης 
ιφαηκή(μηχανή( 

n σ ρο σ • • • ~ ·--

&ο Φεστιβάλ 

3κοΔΗΣΟ 



:~~ Θέματα • 

«Εφιάλτης στο δρόμο για τη μόρφωση» 



Περαοτtιtά! ___ ...... _ .............. -- .. --- .. --......... ---οι..--·--·-'"'"""_""'_ .... _ ..... _ 
ΞΞ:.;::ΞΕ:;;, 

. ,...,..,., Α 11<- ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΟΥΚΑΚΗΣ - ΜΠΟΥΣ: Στην τελική ευθεία 



wgu11 ιι:ιιιzi!ψ;ψι+c.13 '1ΜΜ""•Μ•@6Ψi'ΨΜ , • 

-----.. --. '"'-·""* ...... -_ .. _. __ 
... -"""" .. _ -. ............ --·---.... ·--·· --....... ----- .... - ... .... -. ..-...... .... _ .. _ 
a~:Ξ 
ΞΞ'.ΞΕ:: ::::.:;:::::..~-=- --.. -·. 

~ΞΞ;~~~ 
ι ~::.~=-~ '----====----'· ::::::.:~ =-==: ·--.--... -.. --. __ _ ... ____ ........ --... - "" ... -->.; 

~;~~ -~ii~~iii·o-a. ιm!li~ii!-a~c·ιn111!!!1~1ill~iii!11F 
Ξ~rΞΕ r Ξ:Ξ--:!Ξ Η συγκρατημένη αισιοδοξία θα 
~.:::.:::-= φέρει και τη λύση στο Κυπριακό; ____ ....... 

[::j:;~~~ 

~~Ξ:Ξ 





~~:".: ΠοΑιτιιctι • 

Οθωμανοί ή Εuρωπαlοι 
Ένα ερώτημα yια την Αριστερά και 'flO τouc; ά1kιυς . . . 



ι. ·--· . .._ ... _ ... ο~··- -_ .. _LT_ .... _"'_'° _ _ ............. _--. __ _ __ _._.,. ___ _ ____ .. , __ ...... _ 
.. -.. --.- ........ --... 
____ ..., ____ _ 
---.""----
~~~ 
~~~] 
~~ 
=:-.:::.."::':;:;:::=~ 
:.. .... :...:::=:.:.;.::::::= 
=.~ .... -----... 

-·-----· ___ .. ____ ... 
-·-----.. --... 
Ξ:~~ 
~~Ξ 
·-=--==::.:: 
""::r.~--

~i 
~~~ 



• 



• 

THtJ ΚΥΡΙΑΚΗ2 ΟΚΤQΒΡΙΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΔΗΣΟ 

ι< Χ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 

ΣΤΙΙ 7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 





ΣυμΦ,~νίες για πολλά ΞΞΕ:Ξ · 
15 

προιοντα στη Δ.Ε.Θ. :=::::=- _ .. __ _ 



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 





• 







Πολιτικέι; cιδήσeιι; 

Επιτυχία στο 60 Φεατιβάλ ΚΟΔΗΣΟ 

. _._ -- - -

\.,.]~ 1 
1 1 ~,, .. _ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΤΟΥΧ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 

ΠΟ4ΗΜΟΤ1ΚΟΡΑΔΙΟΠΑθΜΟθΕΣ/ΝΙΚΗΙ 



~:~~~~~:: Θέματα /1 

1ΝΔΟΝΗΣ1 Α: Προς ~α ομαλή φtλεΑευθεροποίηοη • προ~λήματα και επ1οημάνσε1ς 

Χωρίς ευαισθησία 
~.2.,,~.;~;.~~εύεται το περιβάλλον 

Ξ=~~ 
~::~~~§;~ -----

:Αο'ΠΝUΙ'Ο--





1 
~ ΙΙα6ιf!ΑΙιιμαιιpιιrιιιι; 
~ Ιnαpιιιι 



• 

n ... "'~~· 

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



ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ ΛΙΙΟ 1 \ΠΩΜΑΤΑ 

Κύμβαλα Αλλαλάζοvτα 



• 
''*Υ Να βρουν οι «Ολυμπιακοί Α 

Ι~ 
-~~ 



• 
Δημόσια ελλείμματα και 

πληθωρισμός καλπάζουν ανεξέλεγκτα 

" ~Ε3!! ;~=::. 



11 Πολιτικές ειδήσεις 

Επίσκεψη Πρωτοπαπά σε Κtρκuρα και Μυτιλήνη 



Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΓΝΟΙΗ BAIJKO ΟΠΛΟ 
ΤΟΥ 21ou λJQNA ΠΑ 

ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ZQH 
Δια βίου Παιδεία 

Θέματα • 
Οικολογικό Περισχόnιο 





l .a ιιαιιιιιΑΙιιιιακpιιrικι; 
αm Ιnαpιιιι 





r.;;;:i •••••••"•~"•••Ισ _......_..,_ Πολιτική 6 

Ο Δημοκρατικός Σοσιαλισμός και η Σοσιαλδημοκρατία 



• 
«Όταν η μισαλλοδοξία κα · 

- - .. -------.. ..,-...... --._ ...... ____ _ --... --.. ----.... ~_ .. ____ ..... 

~ :=:::::::=.:=:..:::.-=::: 
~~:?~§ 
.:...-;:-..=..~-:..----







1,.,.~,_,..,. •• n.,..ι. _...._,_ 
Θέματα • 



ΔΙΕΘΝΗ 

' !!r. •. , '\ 
.. ~-
Αι;e!. 



MΙΙιf.1#·!ιf1(ιJ~ι:11.,•o.1,r.11f.!~MA#•V18Ι:tJιM•Ol8l:il~t.s101ιf 

ccΟικουμενική)) κυβέρνηση 
για να σωθεί ο τόπος! 





ιι 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΑ 

Η ώρα τnς αικοuμενu:ής 



• 





Πολιτικές: ειδήσεις: 

ΔιαπpαγμαΗύοεις για 
αυξήσΙΞις εκτός ΓΣΕΕ 

fl~ 



Θέματα 

Συλλογική ευθύνη λοιπόν; 
11 

ΑΦΓΑΝ ΙΣΤΑΝ. Πέρας 
εvός εμφυλίου πολέμου 

ή αρχή ενός νέου; 





ΕΧΕΙΑΠQΛΕΣθΣΙΚΑθΕΙΧΙΙΟΣΣΥΝΟΧΗΣΚΑΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΥΑΙΣθΗΣΙΑΣΑΠΟΤΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Στο χείλος του γκρεμού 
οδήγησαν τον τόπο 



ι •• ,.ι14, ... , .... ~ιι.,.,. -·-·-



Πολιτική • 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 



• 
Το Φαeμακείο σήμεeα και η αδιαφορία 

της Πολιτείας 

Ηλεκτρονικές 

παγίδες 



• 
Απραξία στις nαραyωyικtς οιενδόσεις 



Πολιτικές ειδήσεις 
Σ"•<>,•λδ~~<>•Ρ<>tι •4Π•ι>~Ιο 
-·ι.ικε......., ..... 



Θέματα • 



ΓΚΟΡΜΠΑΠΟ..ΜΙΠΕΡΛΝ: 

((Κοινό ευρωπαϊκό σιιίπ» 

, ...... -•ροι;τοrlσρlσι 



ι ,a ιιαιιιf!ΑΙιιιιακpαrικι; 
ο~ Ιnαpιιιι 

....... -- Μ\Ιji:ι•ι,1,ιψιa:ι.1 ΟΨΙ!i'-'ι!ιi'·''Ψ'Ι5ΨΙ·ΙR3ΙΙtΙ3ψω1ψι;ι;Ηi ψ+ψ+ 

Η κυβέρνηση συνεχίζει να 
• • 

σπερνει την καταστροφη ••• 







• 
Οι συνεταιρισμοί μη 





Πολιτικές; ειδήσεις; 

Το ΚΟΔΗΣΟ εμμένει στον Τέταρτο Πόλο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 1988 

.Ν! 1200 



r•• .. ''4ιr••ιr•,,•4R•ιr•Ι• ,__ .. _,_ 
θέματα • 

Το σημάδι των καιρών 



-·- ΔΙΕΘΝΗ 
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~~ 
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Ξ.Ξ:ΞΞ 



Πολιτική 11 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΑ 
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Πολιτικές ειδήσεις 



Ι••ι•~Ι4.-••_. • .,.φιι._.cι• ,,__. __ ,_ 
Θt:ματα • ΑΠΟΣΠλΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛLΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ 11. ΧΑΡ. ΠΡDΤΟΠΑΠΑ 

Οι απδψειc; του ΚΟΑΗΣΟ yια τον προϋπολοyισμδ 

Η Αναλοyι~ κaι to ΣΜαπιa ---· 
~~~; 

11 



Φόβοι επιδρομής στα 
χημικό της Λιβύης 
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Πολιτική • 
Πηγαiνοuμε προς εκλογίς. 

Αλλά πώς; 
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litmtη: Ναφtωτιχά, αποτοξίνωση χ 
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Πολιτικές ειδήσεις 



Θέματα • 
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Χριστιανικές οι αρχές Δημοκρατίας και Σοσιαλισμού 
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Η Καμπότζη, προσπαθεί να κερδίσει 
τον αγώνα της για ειρήνευση 
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Σχόλια 

ΑΝΤJΤΡΟΜΟΚΡΑΠΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 



Πολιτική • 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 

Η μάχη για την Αναλογική δεν"Ι!itηχt Φ<όμη Τι είπε ο κ. Λ. Κύρκος 
για ΚΟΔΗΣΟ και Πρωτοπαπά 
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Πολιτικές ειδήσεις 

Ισοτιμία προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ με : 
~Ι!ιιρ/ι\tnjάlι!οισlίpιο 



Θέματα • 
Παραδοσιακά κτίσματα και φυσικό περι~άλλον 
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