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ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ; 

Η ΠΙΟ πολυσυζητημέ
νη «έκχιεντρκότητα)) του 
ΠΑΣΟΚ είναι ό δεσμός 
του με την Λιβύη. Καμ-
μιά μάλιστα από τΙς ε
παφές του μέ τα καθε
στώτα άλλων χωρών, ό
πως της Συρίας, του Ι 
ράκ, της Γιουγκοσλαβίας 
καΐ γενικά τοο τρίτου 
κόσμου, έχει προβλημα
τίσει τόσο πολύ τους πο
λιτικούς παρατηρητές ό
σο ol επαφές τοο Κινή
ματος τοο κ. Παπαν
δρέου μέ το καοεστώς 
τοο Καντάφι. 

Κι* αυτό διότι οοτε η 
ταυτόσημη σχεδόν σο
σιαλιστική Ιδεολογία, οο
τε η μερική συμητωσι 
της έζωτερικης πολιτι
κής της Λιβύης καΐ τοο 
ΠΑΣΟΚ, η ο! ότιόφεις 
τους γΛ την Μεσόγειο, 
δικαιολογούν τόσο στε
νές σχέσεις μεταζυ τοο 
ΠΑΣΟΚ καί της "Οργα
νώσεως των Προοδευτι
κών καί Σοσιαλκπ-ικον 
Κομμάτων της Μεσο-
γε*ου. 

Τδ πεοίεογο σ' βλη την,κττο-
θία τοΟ «είδϊυλλίου» μεταξύ τού 
ΠΑΣΟΚ καί του ΈπαΜαστατικού 
Κάμιματος τοΰ συντσγματάρντι 
Καντάφι είναι, βτι έτη £να διά
στημα υπήρχε οδιοητεπιστευμέ-
ν ο ο τού ΠΑΣΟΚ στην Τοίπολι. 
Έ ν α είδος «πρεσδευτού». δ αϊτοί-
oc αποτελούσε το σύνδεσμο του 
ΠΑΣΟΚ μέ την ποαπεύουσα της 
Λιδύτκ weal ô orroîoç φαίνεται ότι 
«©ατούσε ατά γέαια του ολόκλη 
on την ανεπίσημη επικοινωνία με 
rait) τού κόμιματός του teca του 
Μοναδικού »cóutuarroc τή< Λιβύης. 

Σύμφωνα μέ ιτληοοφοαίες μας 
A KOuuarriMÒc ούτος «ποέσδυο 
τοΰ ΠΑΣΟΚ στη Λιβύη ήταν 
ΟδιατηΒττιστίυμίνοο ο*το εστροττη 
γεΐο» α·ας δογονώσεοχ:, άγωνι-
έομόνηε για την ανεξαρτησία τών 
yupôv της Μεσογη'ον. Το avoua 
του Μάνος Κο*ετ£Οπουλο<:. 

*0 κ. ΚαφΓτζαπΌυλος. σύμφω
να μέ τί ς Tfiiec πάντοτε πλποο-
Φορίος. πού προέρχονται amò πρό 
σωπα πού ξέρουν το ποραοκήνιο 
τού ΠΑΣΟΚ, έμεινε στη Λιβύη 
iva γοόνου περίπου (δλόκληοο 
το 1*78). 

Στην Τρίπολι. το στέλεχος αύ 
το τού ΠΑΣΟΚ είχε έπαφη με 
μια εξέχουσα προσωπικότητα τού 
Μαββατώτος τοΰ οτινταγματάργου 
Καντάφι. Τόν Διευθυντή τού Λαϊ
κού Συνεδρίου τικ Λιβύης. Άχ-

Ό ftouAeurnc 'Ηρα
κλείου ΤΟΟ ΠΑΣΟΚ 

Ι . — Τα γραφεία τον 'Ελ-
ληνολιβυκού Συνδέσμου at 
μια άπό τις κεντρί κωτερες 
λεωφόρους τού 'Ηρακλείον 
Κρήτης. 2 . — 'Αϊτό τή Διό» 
σκκφχ τών Σοσιαλιστικών 
καί Προοδευτικών Όργανώ-
σκων της Μκσογείου πού 
σννηλθί στην 'Αθήνα μεταξύ 
15 καί 18 Μαΐου. Στη κί> 
ση δ Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
κ. 'Ανδρέας Πφίκχνδρέου 
καί αριστερά του 6 Γενικός 
Γραμματκύς της 'Οργανώ
σεως τών Προδκντικών Ό ρ -
γανώσνων καί Σοσιαλιστι
κών Κομμάτων της Μεσο
γείου κ. Ά λ Σαχάτι, μέ τον 
οποίο συναντήθηκε έδώ καί 
στή Λιβύη δ δουλευτής 'Η
ρακλείου τού ΠΑΣΟΚ κ 

'Αθανάσιος Σκουλάο 
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«Ειδύλλιο» μέ tóv Κανίάφι 
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Opaotnpiótntec ίοπικών napayó 
vtaiv toä Κόμμαίος και ό KpntoAiBu 
κός Σύνδεσμος Ηρακλείου«« Κουβανό 
δημοσιογράφος προς Kpntικούς :-Τά 
νησιά μας μοιάζουν.Νά έπιΐύχείε o,ti 

έπιΐιίχαμε κι ε μ ε ί ς ! · . 

'.>.*/% 
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2)'·Η «σύσφιγξη τδν πατροπαράδοτων δεσμών φιλίας xaC συνεργασία«, 

xaCJi καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμοΟ για* χ& ηθη.δθιμα-καί καρι 

σεις τδν δύο ΑαΟν. 

Ή Προώθηση επαρΰν πα£ ανταλλαγών στ6νχοΐνωνι>νδ,πολιτισ^ 

|PUtifi8UTiìt5lcCxcvoviK5 κα'ί εμπορικό* τομέα γ ι Γ 

Μέρος της ιτρώτης σιλίδας τοΰ Καταστατικού τοΰ «Κρητολιβυκού Συνδέσμου Φιλίας» troù μετονο-
μάσβηκκ σε Έλληνολιβυκό. 

μέτ Σσ«άτι, δ διτοίος κατέηι υ
ψηλή Θέσι στην τηοαμίδα τού Ε
παναστατικού Συνδέσμου ττού «υ 
βεονα τήν βοοειοαφρικανικη αυ
τή yuoa καί κατέγει έττίαης τα 
«ττόστο» τού Γενικού Γραμματέ
ως τικ Μόνιμης Γοαμματείοχ: τών 

Μέ ένα Kouti 
πολλαπλασιάζει 

tnv ενέργεια ! 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ 

ΓΚ?Σ ΕΛΥΣΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ... 

ΕΦΕΥΡΕΣΙ (κλεισμένη μέσα ο' ένα κουτί) πού 
πολλαπλασιόζει τήν αρχική ενέργεια, napoooiaoe 
χθες βράδυ στο "Ιδρυμα 'Ερευνών 6 εφευρέτης κ. 
Δημ. Καπράλος, ό οποίος ασχολείται μέ την Φυσική 
κα) την Χημεία έδώ κσ4 20 χρόνια. 

ΟΠΩΣ εξήγησε δ Τδιος α* δ
οτούς τ«ο^χ»ολουθησαν τδ trtipa-
μά του «ή μέθοδος μου αποτελεί 
ιττέκτασι τού νόμου της αφθαρ
σίας τής ύλης. Πέτυχα κατά 
διάρκεια της μετατροττής μ»άς 
μορφής ενεργείας σέ άλλη νά 
ιτολλοητλασιασω την αρχική πο-
σόττττά της». Μέ ίνα εργοστάσιο, 
itou θά στηρίζεται ατή μέθοδο 
αύτη «ko» δυνατόν να καλυφθούν 
οι ενεργειακές ανάγκες ολοκλή
ρου τής Ευρώπης, υποστηρίζει ό 

Γ*πράλος καί συμπληρώνει 
δτι ΙχΛΐ επινοήσει σννολικα ίξη 
τρόπους μετατροπής καί πολλα
πλασιασμού ττκ ενεργείας. Ή 
αρχική ενέργεια που θά πρέπει 
να χρησιμοποιηθη μπορεί νά προ-
Ιρχτται άπδ καύσι υδρογόνου ή 

Πώς νά 
παίρνετε 

'Αποφάσεις 
'Υπάρχει μιά θεωρία πού λέει 

«Ή απώφαση στηρίζβτα» στή 
γνώση «ai ol γνώσ»ις αποκτών
ται μέ τις πληροφορίες». Για 
νά πάρετ* π.χ. -π-ληοοφορίες γ·ά 
τίς Σχολές wa\ λύκβια «ΟΜ€ΓΑ» 
προκβιμένου να οττουβάοβτ« πρέ
πει: 

Ιοκ. Να έπισκκφθεΐτ« τά 8ι-
δακτήρια καί νά λάδετ« ενημε
ρωτικά Ιντνπα. 

2ον. Νά ρωτήσιτε οτύς σπου
δαστές της τί γνώμη ïxow γ ιά 
την Ι χ ο λ η κΩΜΕΓ 

Hai 
3ον. Νά μάθετε τι γνώμη i* 

χουν οί εργοδότες γιά τους πτν-
χιούγονς τών Σχολών «ΟΜεΙΓΑ», 

"Αν ivcpYn<TiTt οωστά τάτ·, 
χωρίς καμία αμφιβολία θά γρα
φτείτε στις Στολές *ΟΜΕΓΑ». 

Γιά συμπληρωματικές πληρο* 
φορίιις στον Χουσό ' Οδηγό, 
1Ç78 στλις ΙΟΙ 1979 στις σκ-
λίθκς 929 Korì 931. 

πετρελαίου {nicxev δμως, τής αρ
χικής αυτής ποσότητος δεν χρει
άζεται άλλο καύσιμο, γιατί ή ε
νέργεια πού παράγεται, πολλα
πλασιάζεται συνεχώς). f 

«Γιά τίς ανάγκες της Ελλά
δος», είπε «μας φτάνει Ινα εργο
στάσιο παραγωγής ενεργείας μέ 
τήν μέθοδο μου, πού τδ κόστος 
του άνέρχιται σέ 500.000.000 
δραχμές». 

Ή εφαρμογή τής μεθόδου ri
vai δυνατή γιά παραγωγή ηλεκ
τρισμού, υδρογόνου, γιά τήν κί-
νησι πλοίων καί σιδηροδρόμων. 

Τδ παράπονο τού κ. Καπρά
λου, πού πιστεύει 6τι ή μέθοδος 
του θά σώση τήν ανθρωπότητα 
άπδ τήν ενεργειακή κρίσι, εΤναι 
δτι δέν έδειξαν ol αρμόδιοι τδ α
παιτούμενο ενδιαφέρον γιά νά ε
λέγξουν τΐς δυνατότητες της, 
που σέ περίπτωσι πού άποδει-
χθή πραγματικά αποτελεσματι
κή τήν χαβρίζει στδ ελληνικό κρά
τος χωρίς αμοιβή. 

Προοδευτικών ΌργθΜώσεων καί 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής 
Μεσογείου. 

Ό κ. Σαχάτι είναι ένα είδος 
υπουργού Εξωτερικών τού Έπα 
ναστατικοΰ Συνδέσμου. ΕΤναι τό 
πρόσωπο πού πραγματοποιεί δ-
λες τίς επίσημες ή άνεπίσηυ«: ε
παφές. μέ τους άπεσταίλυένους 
τών κομμάτων ή πολιτικών άρ-
γσνώσεων άλλων χωρών στή Λι^ 
δύη. ή μέ τους εκπροσώπους τών' 
έθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 
ή αυτονομιστικών κινήσεων, πού 
επισκέπτονται τήν Τρίπολι. 

Μέ τήν Ιδιότητα του αυτή ό 
κ. Άχυέτ Σαχάτι έχει υποδεχθεί 
τους εκπροσώπους τών αύτονομι 
στικών κινημάτων τής Κορσικής. 
irk χώροχ τών Βάσκων, ττκ Βρε 
TÓwnc. τής Βορείου 'Ιρλανδίας, 
τών Φιλιππίνων κλπ ! ! 

Ό κ. Σα*άτι ήλθε στην 'Αθή
να Waì ouuuerréaxe στις εργασίες 
τής «Διοχτκέψεως τών Σοσιαλιστι 
κών καί Προοδευτικών 'Οργανώ
σεων της Μεσογείου», μβ,ταξύ 15 
καί 18 M a W Άναμφισδητητα 
ήταν ή ύπ* αριθμόν ένα ξένη προ 
σωπικότης τής Δισχτκέψεως, ατά 

•πλαίσια τής οποίας συναντήθηκε 
μέ τόν αρχηγό τού ΠΑΣΟΚ κ. 
'Ανδρέα Παπανδρέου, άλλα στελε 
χη τού Κινήματος καί τον δου
λευτή Ήοακλείου Κοήτης κ. Ά-
θαινάσιο Σκουλά. 

Γιατί στην Κρήτη ; 
ΣΤΟ «εΙδύλλιο» όμως μεταξύ 

ΠΑΣΟΚ καί Αιδύης υπάρχει καί 
ένα άλλο περίεργο γεγονός. 

Τόπος τής άινοιπτύξεώς του 
δεν είναι μόνο ol πρωτεύουσες 
τών δυο χωρών, 'Αθήνα καί Τρί
πολι, άλλα καί ή Κρήτη. 

01 επίσημες μάλιστα σχέσεις, 
αυτές πού περιβάλλονται καί μέ 
ένα ιιανδύα νομιμότητος, έχουν 
σαν «έντοο προωθήσεώο τους τήν 
Κοήτη. 

'Ανεξήγητη πάντως παραμένει 
αυτή ή παρεμβολή τής Κρήτηο 
ατήν Ιστορία τών σχέσεων μετα
ξύ ΠΑΣΟΚ καί Λιβύης· Γιατί ή 
KprVm καί δχι ή Μακεδονία ή ή 
Πελοπόννησος; 

Τό δτι βεβαίως ή Kprrrn 
το γεωγραφικό διαμέρισμα τής 
'Ελλάδος πού βρίσκεται πλησιέ

στερα προς τή Λιβύη είναι μια 
εύκολη, δχι δμως εύλογη έξήγη-
σι, διότι κέντρο τής αναπτύξεως 
τών σχέσεων θά έπρεπε νά είναι 
ή 'Αθήνα, ή ή 'Αθήνα και ή Τρι 
πάλι. 01 πρωτεύουσε«: δηλαδή 
τών δύο χωοών. 

Πώς δμως ή Κοήτη «μπλέχτη
κε» στην όλη ιστορία; Στίς 20 
Μαΐου 1978 τριάντα πεοίπου Ή 

,Γ. μέ επικεφαλής τόν 
βουλευτή τού ΠΑΣΟΚ κ. 'Αθα
νάσιο Σκουλά υποδέχονταν, με 
ανθοδέσμες καί θερμές χειραψίες. 
στδ αεροδρόμιο τού Ήοακλείου 
έξι μβλαψους κυρίους, άνώτεοα 
στελέχη τής Ποβσβείας τής Λι
βύης στην Αθήνα. 

Σύμφωνα μέ πληοοφοοίες ένας 
άπα τους κυρίους αυτούς ήταν ό 
Ποόεδρος τού Συνδέσμου Φίλι
ας τής Λιβύης μέ τδ 'Εξωτερι
κό. Πρόκειται γιά τον κ. "Αλ Νά 
γκυ Μοχάμετ. 

Σκοπός τή< άφίξεως τών υψη
λών αυτών ξένων στο Ηράκλειο 
ήταν τά εγκαίνια τών γραφείων 
μιας οργανώσεως πού είχε δη-
μιουργηθή τό Φθινόπωρο τού 
1977 καί εΤνε πάρει τό νομικό 
κάλυμιμα τού Σωματείου, επί τη 
βάσει ένας καταστατικού πού 
υπεβλήθη στο Ποωτοδ'κεΐο Ή
οακλείου στίς 27 Δεκ&μβριου 
1977 καί πο6 ενεκρίθη στή συ-
νένεια. 

Τίτλος τού Σωματείου: «Κοη-
τολιβυκος Σύνδεσμος Φιλίας». 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΩΝ ΠΑΤΑΛΟΥ 
1 Τ* ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΚΟΕΜΟ Ι ΧΤΟΡΙΚΛ ΓΕΓΟ
ΝΟΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΟΧ ΤΟΝ 
ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ THE ΟΡβΟ 
αΟΕΙΑΧ 

Λιστίθβ'οι : 1) Etc ΑΘΗΝΑΙ 
,, βιβλιοπωλεία ; 'Ληοοτολι· 

KlVc AiOKOvioc, "fcnOeoic Χρκπιο-
Μ.βΛκχι Μήνυμα XTOUÙÓC. 2) 

) Ε : Ι Ι Α Α Ο Ν Ι Κ Η Ν «te το β<-
βλιοηωλβία : Ρηγόπουλου, Πουονβ· 
pa OpeoooCoc KuytAn. 

1 Η SUTNPIA THE ΕΛ 
ΑΑΑΟΕ ΔΙΑ THE ΕΝΟΠΛΟΥ 
ΟνΔΙΤtPOTΗTOI 

Αιοτίβκτοι : Eh: απαντά τ* wv· 
βιβΑοπωλβΙα Άβηνών καί 

βϊΟΟΟλον.ι-

ΜΟΝΤ PARNES 
Η Α.Ε. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 

& ΚΑΖΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΠΡ0ΣΛΑΒΗ 
Δι' ÌKiroIófuor .' KoZivoi» CCROUPtEfftS) 

oppevac κοΙ θήλί-.c, 
ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΧ: 'Απόφοιτοι ΓυμνοοκΜ μέ γνώσης 'Αγγ> 
Γαλλικής, ηλικία μέχρι 90 »τών, va eivai Ίτλλην«.«, ύπη«οοι 
öppcvcc νά (χουν ουμηληρώοκι TOC οτροτκιτηκάς των ύηοχρκφοκις. 
Οι ονωτέ#ω θα Émtcnotuuoi/v fcnl ο̂ υηνον ηερίηου κοί tv ouvextkt. al 
κριθησόμβνοι κατάλληλοι θά προολοφθουν turi 6α «νταχβούν eie in-/ 
òt/ναμιν τού προοωπικοΟ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ: 1) 'Εχησιδβυτικόν «nioauo κότα «ην βιαβκ&ον τής 
έκπαιοεύοκως Θ.00Ο δρχ. μπνιοίως. 23 'Αρχικοί μηνιαίοι άηοοοχοΙ με
τά τήν tKfloMicuoiv δρχ- 15 000. ΑΙ άοοδοχα! ούτοι β' αυίφ 

itQ αναλόγως χρόνου unnptotoc «al βηοβοτΜβότηπχ; μΑχρ* 6>χ 
• ι.οΟΟ μηνιαίως. 
npoâecMjla υποβολής αΐτήοκων μαχρ« SOnc 'Ιουλίου ΙβΤβ Υποβλη 

κατά το παρελθόν ahnacic Μν λαμβονανται ύπ' βψιν, 'Enlanc 
Uv /ivovtai 6βκτοι οΙτήσ*« όλλοβοπών 
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ κι ίντυπο οΗηοβωβ Θ6 ηορκχωνται Από το κβντμικο 
Vpac«fa τήα ΈταιρΙ«:. òoàc Κορογ. X*p0ìoc 2. 4oc opo«>oc, «οβ' 
εκόστην κβτβ TOC ώοος 12 0Ο — ΙβΟΟ. 

Στα ττλοιίσια τής φιλοξενίας 
τών υψηλών ξένων η διοίκησι τού 
Κρητολιβυκού Συνδέσμου παρέ
θεσε, j tV πρώτη βραδυά. επίση
μο δείπνο προς τιμήν τους, κατά 
τη διαρκ«ια τού οποίου μίλησε 
ό τότε προσωρινός Πρόεδρος τού 
Συνδέσμου κ. Μωάννης Σκαφί-

δας, πολιτικός μηχανικός, μέλος 
τού τοπικού ΠΑΣΟΚ. 'Απάντη-
σ€ ένας άπα τους Λίβυος επισή
μους, στην 'Ελληνική γλώσσα. 

• Καί έκλΦίσε τον κύκλο τών δμιλη 
* τών δ τοπικός βουλευτή τού ΠΑ 

ΣΟΚ κ. 'Αθανάσιος Σκουλόκ ό 
οποίος τόνισε τήν ανάγκη σοσφίγ 
ξεως τών σγέσεων τού Κρητικού 
καί τοΰ Λιβυκού Λαού καθώς καί 
τής προωθήσεως τής συνεργασί

ας τού 'Ελληνικού καί τού Λυβι 
κυύ λαού. 

Κατά τή διάρκεια τής παρα
μονής στδ 'Ηράκλειο τών επισή
μων τής Λ^βοκής ποεσβείοχ έγι
ναν ώρισμένες συναντήσεις καί 
πραγματοποιήθηκαν συσκέψε ς 
μεταξύ αυτών καί τών ηγετικών 
στελεγών τού Κρητολιβυκού Συν
δέσμου. 

ΕΝΑ μήνα. περίπου, μετά τά 
εγκαίνια τών γραφείων τού Συν
δέσμου δέκα "Ελληνες άναγωοου 
σαν από τήν 'Αθήνα, αεροπορι
κών, γιά νά επισκεφθούν τή Λ: 
6ύη, μετά άπα επίσημη πρόσκλη 
σι. 

Στην αποστολή μετείγαν έξι 
Κρητικοί — μέλη του Κοητολ-
βυκοΰ Συνδέσμου Φ'λίας καί στε-
λέγη τού τοπικού ΠΑΣΟΚ. Τά 
άλλα μέλη τής ομάδος ήταν δη-
μοσΌγοάφοι άπό τήν 'Αθήνα. 

Έπί κεφαλίκ: τής αποστολής 
ήταν Ò δουλευτής Ηρακλείου τού 
ΠΑΣΟΚ κ. 'Αθαν. Σ κούλας. 

Αλλαγή τοο τίτλου 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ αυτό. τών στελε 

γών τού ΠΑΣΟΚ 'Ηρακλείου Κρή 
της. στή Λιβύη, έδημιούργησε κά 
ποιο θόρυδο στν Κρητική μεγα-
λούπολι. Kai τό καλοκαίρι τού 
1978, £να άπδ τα ίσνυρά τοπικά 
εξωκοινοβουλευτικά στελέγη τού 
ΠΑΣΟΚ, λέγεται δτι έκανε πα
ραστάσεις στον Ποόεδρος τοΰ 
Κινήματος κ. Ά. Παπανδρέου, 
νά έπέμβη Kai νά συστήση στον 
κ. Σκουλά τήν αλλαγή τού τίτλου 
τοΰ Συνδέσμου διότι ή λέξι «Κρη 
τολιβυκοο εΤγε οργίσει νά προ
καλεί δυσάρεστες εντυπώσεις 
στην κοινή γνώμη, γεγονός πού 
θα απέβαινε τελικά σέ βάρος τού 
ΠΑΣΟΚ. 

'Αντίπαλοι μάλιστα τού ΠΑ
ΣΟΚ είχαν οργίσει νά εκμεταλ
λεύονται τό θέμα σε μεταξύ τους 
σνίητήσεις καί νά λέγουν: για 
ποιο λόγο νά δημιουογηθή ειδικά 
Κοητολιβυκός Σύνδεσμος, ά-
Φοΰ ή Κρήτη εΐναι τμήμα τοΰ 
'Ελληνικού Κράτους; Γιατί δ Συν 
δβστμος νά μήν άποκαλείτΟΛ 'Ελ-
λπνολιβυκός; Γιατί ή παοάγοο-

Φος 1 τού άρθρου 2 τοΰ Κατα
στατικού νά μιλά γιά τήν «άνά-
πτυξι τοΰ ΐΓνεύμαπος αδελφοσύ
νης ^ καί αλληλεγγύης ανάμεσα 
στους Κοήτες και στό λαό τής 
Λ βύης καί Ôyi ανάμεσα ατούς 
"Ελληνες καί στό λαό ττκ Λι
βύης; 

"Ολα αυτά λέγεται δτι έφθα
σαν στα αυτιά τού κ. Παπαν
δρέου, ό οποίος έδωσε εντολή νά 
αλλάξη ή ονομασία τοΰ Συνδέ
σμου, πράγμα πού έγινε μέ τήν 
υποβολή αιτήσεως άπό τή Διοί
κησι τοΰ Κρητολιβυκού καί τήν 
έν συνεγεία έκδοσι της ύπ' αρι
θμόν 9 6 ) 1 9 7 8 αποφάσεως τού 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου 'Ηρα
κλείου. 

ΜΕΤΑ τήγ αλλαγή τού τίτλου 
τού Συνδέσμου σέ Έλληνολ ι δο
κό, με έδρα τό 'Ηράκλειο, μετέ 
δησαν στό 'Ηράκλειο δύο Αίδυες 
και είχαν συναντήσεις μέ στελέ
γη τού τοπικού ΠΑΣΟΚ. ένώ 6 
μήνες .αργότερα, τό Μάρτιο τού 
1979, δυο ακόμη μέλη τής Πρε-

ετδείας τής Λιβύης στην 'Αθήνα 
έπ σκέφβησαν τό 'Ηράκλειο καί 
συνοΛτπτίθηκαν μέ τόν βουλευτή 
κ. Σκουλά καί άλλα στελέχη τού 
τοπικού ΠΑΣΟΚ πού είναι μέλη 
του Έλληνολιβυκού Συνδεοτμου. 

Τίς ήμερες εκείνες εγκαινιά
σθηκαν τά νέα γραφεία τού Συν
δέσμου καί έγιναν οί εκλογές γιά 
τήν άνάδειξι τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου. Πρόεδρος τοΰ οποίου ε
ξελέγη ό βουλεντής κ. *ΑΘ. Σκου 
λάς. 

Ή Κούβα παράδειγμα 
προς μίμησι !... 

ΤΗΝ "Ανοιξι τοΰ 1979 ό κ. 
Σκουλάς άρχισε νά εκδίδει σε 
τακτικώτερα χρονικά διαστήμα
τα τήν έΦημεοίδα «Κρητικόν 
Φως» άπό τίς στήλες της όποιας 
γίνεται μιά έντονη φιλολιβυκή KTU 
γενικώτερα φιλοαραβική ττολιτι-

ί-ττήν τελευταία σελίδα π.χ., 
τοΟ φύλλου τής 20ης 'Ιουνίου 
1979 — ή εφημερίδα eîvai έβδο 
μαδις«'α — δημοσιεύονται δυο 
μεγάλα σγόλια καί μία εΤδησι 
γιά τή Λιβύη «ai τους Παλαι

στινίους, τήν *Ελληνοαοαβι.κή 
Τράπεζα καί τό 'Ελληνοαραβκο 
Έμτποοικό ΈπιμεΑΛτήοιο). 

Ά π ό τΙς στήλες επίσης τής 
Τδιας εφημερίδος παρουσιάζονται 
απόψεις για τήν Κρήτη καί τό 
ρόλο της, δπως αυτή πού δημο
σιεύεται στό Φύλλο τή< 13ης Ί 
ουνίου 1979 καί προέρχεται άπό 
μιά Κουβανή δημοσιογράφο, ή 
οποία είναι Πρόεδρος τού Κ ου-
βανοαραβικού Συνδέσμου Φιλίας 
tecâ εύχεται στους Κρητικούς να 
έπιτύγουν δ,τι έχουν έτπτύγει ol 
Κουβανοί συμπατριώτ« τικ! 

'Ιδού τό σγετικό απόσπασμα 
ττ\ς συνεντεύξεως τής Κουβανής 
δημοσιογράφου, Ρόζας Βέλεζ, ό
πως δημοσιεύεται στην τελευταία 
σελίδα τής 13.6.79. τής εφημε
ρίδος «ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΦΩΣ» του 
βουλευτού τού ΠΑΣΟΚ κ. 'Α
θαν. Σκουλά: 
ΡΟΖΑ ΒΕΛΕΖ. 

— Ξέρετε τί σκέφτηκα; Καί 
ή Κρήτη καί ή Κούβα μοιάζουν 
πολύ στό σγήμα! Καί τά δύο 
νησιά εκτείνονται άπό 'Ανατολή 
προς τήν Δύση! Καί τών δύο 
νησιών ol λαοί εΤναι τό Τδιο γεν 
vaîoi. Επομένως δέν μπορείτε 
•mxoà καί εσείς νά έπιτύγετε δτι 
επιτύχαμε κι έ^ 

φ Ή δημοσίευσι δμως της 
συνεντεύξεως αυτής αποκαλύπτει 
πλέον καί κάτι άλλο: "Οτι είναι 
ττιθανόν ό Έλληνολιδυκός Σύνδε
σμος Φιλίας νά εμπλοκή σέ ανέ
σεις μέ άλλους Συνδέσμους Φι
λίας της Λιβύης (ή δημοσιογρά
φος Βέλεζ είναι Πρόεδρος τού 
«Κουβανολ'βυκού Συνδέσμου») 
γεγονός που μπορεί νά έχη δυσμε 
νείς συνέπειες γιά τό γόητρο και 
τήν επιρροή τοΰ ΠΑΣΟΚ στην 
κοινή γνώμη. Kaì τό ένδεγόμενο 
αυτό άπεύγονται ώρισμένα άπο 
τά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ Ηρα
κλείου καί γι' αυτό ετοιμάζονται 
γιά νέες παραστάσεις προς τόν 
κ. Ποτττανδρέου. μέ αίτημα νά Ι-
πέμβη καί περιοοίση τή δράστη 
ριότητα τών στελεχών του πού 
ασχολούνται μέ τόν Έλληνολιβυ
κό Σύνδεσμο. 

ο κ. Δ. ΜΠΟΤςΑΡΗς 
ΆΠΟ τον βουλευτή τοο 
ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Μπό
τσαρη, έλάοαμε έιτιοτο» 
λή σχετικά μέ τα οσα 
άνοφέρβηκαν γι' αυ
τόν χβες στην δημοσι
ευομένη tpEWQ της 
«Β». Me την επιστολή 
τοϋ κ. Μπότσαρη θα ό> 
σχοληθη η εφημερίδα 
στο Φύλλο της Δευτέρας. 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
Για όσους «\«* τροχόσπιτα 1| σκηνές υπάρχει στη Στυ

λίδα τό μοναδικό κάμπινγκ μέ μεγάλες λεύκες ακόμα καί 
πλατάνια μέ πολύ πράσινο κα) ωοαία θάλασσα, τό όποιο δι α
θετεί μίνι μάρκετ, εστιατόριο μέ πάντα Φρέσκο ψάρι κοί 
ποικιλία φαγητών, ντους μέ ζεστό νερό «ai τηλΐφωνο. 

INTERNATIONAL BEACH 
3 χλμ. μετά την Στυλίδα στον Δ·β*η Βόλου. Τηλ. 0 2 3 8 2 2 2 1 4 

μία ετήσια έκδοοη για ανόμ 

men's look 
μία έκδοοη ποιότητας 

ΓΚΡΙΙΙΝΠΑΠΠΑΙΑΕ 

H AVTU Af Jill 
· · · 

μικρά ή μεγάλα, μονά η ζυγά 
γιά δεύτερο ή πρώτο αυτοκίνητο, 
κάποιο 011* δλα θά σας λύσει τό πρόβλημα σας. 
Είναι ΟΛΑ ελεγμένα καί πολύ προσιτά. 

ALFA ROMEO Julia 1300 Mo 73 
ALFASUD 1200 
ALFASUD 1200 
AUSTIN 1100 
AUSVNMINI 
AUTOBIANCHI 
AUDI90 
CITROEN Ami 6 
CITROENQS 
OTROENDS 
FIAT 127 
FIAT 12β Coupé 
FIAT 124 
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74 
75 
η 
75 
75 
'65 
'68 
75 
»73 
77 
74 
72 

FIAT 131 Station Mo 78 
FIAT 124 
FORD Escort 
HILMANIMP 
HILM AN IMP 
HONDACMC 

MORRIS 1100 
NSUPrinz4 
NSUPrinz 
NSUPrinz 
PONY 
SEAT127 

* 72 
» 78 
» 77 
» 7 7 
» 75 
» 72 
» '68 
» 77 
» *67 
» 75 
» 74 

SEAT127 
SEAT127 
SIMCA1100 
SKODA110L 
SKODA 110 
SKODA110 
SUNBEAM 1250 
SUNBEAM 1250 
VOLKSWAGEN 
VOLKSWAGEN 
WARTBOURQ 
ZAZ 
ZASTAVA750 

Mo 74 
m 7 7 
» 7 3 
» 77 
» 73 
» 73 
» *71 

» 70 
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- m 
» 77 
» 74 
» *67 I 
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