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1. Ιηταμε νά xaeLcp~tc τό συνa~γματ~κό διαζύγιο κα~ ό άντιχεΙ'\Jενικός χλονιομός
2. Ιηταμε τά έξώγαμα ιαιδιά νά έχουν τά Cδια διχαιώματα μέ τά νόμιμα ταιδιά
κα~ vΆ tpoatattueEc ή άγαμη μητέρα.

7 .3.1980

EnlTPOnH ΑΓΩΝΑ flA ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ OKOfENElAKOY AlΚAlOY

,---------

-

