
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Περιεχόμενα 

Γ_ ΜλΥΡΟΥ: τ' io •ol..,.a τ~ς .ι 

"'ffylaςιl"''''"' ...... " ........ l 

I ΠΕtΜλ10Γι'Ι0Υ'6~··~• 

κ •• ...-ι.... ... ~ Έ• .. ,..ll'li 'Dλ6-

ι.ς.ΙUοριι-.;;. κ., .. ,,.._, Δ I. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ ΠΑΝΑfΟΥ ΛΗΙ 





Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ θΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 

ΤΟ ΩΙΚΩΙΟΜΩ ΤΗΣ ΩΠΕΡrΙΩΣ 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΩΜΥΝΗΣ 
ΣΙΩ ΙΕΡΙΩ ΤΟΝ ΕΡrΩΖΟΜΕΝΟΝ 

Ή 6γ6ρεuοn τοΟ 'Α.ρχnγοΟ τfiς ΕΔΗΚ κ. ΓΕωργίου MaUρou ση'Ιν σuζι\τnοη τοΟ tρ
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Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕθΝΟΥΣ 
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Η ΕλλΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ EIPHNH 
ΑΛΛΑΕΙΝΑΙΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗΝΑΠΡΟΠΑΤΕΥΣΗΤΑΔΙΚΑΙΠΜΑΤΑΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΒΕ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 

Έναρκτήρια δι\λωοη το(ί κ. ΙΟΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Προέδρου τfiς Μικτfiς 

ΚοινοβουλεuηκΠς Έnιτροπfiς Έλλόδος - Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων ατήν ΧΙ 

Σύνοδο, aτόν ~Α γιο Νικόλαο Κρήτης 
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ΤΟ ΗΘΟΣ 
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ΤΟ ΠΡΟΒΩΗΜΩ ΤΗΣ ΕRΕΥΒΕΡΟΤΥΠΙΩΣ 
ΕΡΩτ.: κ.:ιρι~ nρδεδικ. ι"ι' δη- Συνtντευξn τοϋ Γεωργlου Μαύρου. 
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Ή έλευθεροτυπία άvτιστάθμισμα 
στΛν σuσσc.iιρεuσn δuν6μauις άπ6 τlιν ιl:κτ•λsστιιclι i1:ξouσia 

Κaτόθεαn τοϋ κ. Γεωργlοu Μaόροu οτ6 Τριμελές 'Εφετείο 



Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ 

ΟΜΙλΙΑ ΗΟ Α' ΠΑΝΕλλΗΝΙΟ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 



δημοκρατlο ατό σuνδικότα δημοκρατlα ατό οuνδικόταδημοκρατlα ατό σuνδικότα 

ΤΟ ΑΔΕΚ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΑ 

Η Ε ΦΕΤΕΙΝΗ ΠΡΟΤΟΜΑΓΙΑ 
εδειξε τίς άδυναμίες τοϋ ιανήματος 



~ Λ. κlνnon τfί.ιν όργονώοεων ή κlνnon τfί.ιν όργονώοεων Λ. κlνnon τfί.ιν όργονώοεων 
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θεοοσλονlκη 
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