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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ —  ΒΑΛΚΑΝΙΑύΑ

Άντιδέβεις
«κυανόλευκων»

Τό 1974 φεύγει, αφήνοντας στην 
κορυφή τής βαθμολογίας τού πρω
ταθλήματος μια άπό τίς  θεωρούμε
νες «εκτός μόδας» όμά5ες: τον ’Ε
θνικό Πειραιώς, πού άποτέλεσε τήν 
έκπληξη τής έφετεινής διοργανώσε- 
ως. Οί «κυανόλευκοι» πέρασαν προ
χθές μέ άριστα τό πρώτο τους με
γάλο τέστ άπέναντι στον ΠανοοθηΓ 
ναϊκό καί, συνάρτηση μέ τήν Ισοπα
λία τού ντερμπυ ΑΕΚ —  ’Ολυμπι
ακού, πήραν κεφάλι στήν κούρσα .γιά 
τόν τίτλο (μονοί έπί κεφαλής). Οί 
πιθανότητες, άλλωστε, νά μάς δώση 
τό 1975 ένα πραγματικό συναρπα
στικό πρωτάθλημα εμφανίζονται ε
ξαιρετικά ένισχυμένες, μετά τήν 
συνεχή βαθμολογική άνοδο τού ΠΑ- 
ΟΚ, ενός άπό τά πιό σταθερά συγ
κροτήματα των τελευταίων έτών, 
πού έμφανίζεται τώρα σάν ό τέταρ
τος υποψήφιος γιά τήν κατάκτηση 
τού τίτλου.

Τόν ίσχυρισμό ότι τό πρωτάθλημα 
είναι άνοικτό σέ προγνωστικά ενι
σχύει ή φανερή πτώση τών κατά πα
ράδοση πρωταγωνιστών τού Πανα
θηναϊκού καί ’Ολύμπιαχού. Τό «τρ ι
φύλλι», πού δύσκολα αναγνωρίζεται 
τώρα, περιωρίστηκε στήν πέμπτη 
θέση τής κατατάξεως αρκετά μακριά 
άπό τήν κορυφή, ένώ οί «ερυθρόλευ
κοι» έχασαν προχθές τον ' δεύτερο 
βαθμό τους σέ διάστημα ένός δεκα
πενθημέρου καί έκφράζονται υπόνοι
ες ότι δύσκολα θά ξαναβρούν τόν 
δρόμο τους, καθώς σύντομα θά κλη
θούν ν’ άντιμετωπίσουν καί τά προ
βλήματα πού δημιουργεί ή άπόφαση 
τού προέδρου τους νά παραίτησή. ‘Η 
έρχόμενη Κυριακή πάντως μπορεί νά 
ξεκαθαριση, αλλά καί νά περιπλέξη 
άκόμη περισσότερο τά πράγματα 
στόν όμιλο τών πρωτοπόρων, άφού 
στό πρόγραμμά της περιλαμβάνον
ται διά παιγνίδια— φωτιά: οί συν
αντήσεις ’Ολυμπιακού —  ’Εθνικού 
καί ΠΑΟΚ —  ΑΕΚ.

Στό «άντιπρωτάθλημα» (τήν μά
χη τών όμάδων, πού βρίσκονται στίς 
τελευταίες θέσεις) δέν σημειώθηκαν 
σοβαρές μεταβολές. Τό ΑΙγάλεω καί 
ή Λάρισα αύξησαν κατά μία ήττα 
τό έφετεινό παθητικό τους καί πα- 
ρέμειναν στήν ούρά τής βαθμολογί- 
α$, άπ’ όπου άπέχουν έλάχιστα ή 
Καλαμάτα καί ή Καβάλα. Στήν έ- 
πικίνδυνη ζώνη περιλαμβάνονται 6 
’Ολυμπιακός Βόλου καί ό ’Ατρόμη
τος, ένώ ένα βήμα μακριά στέκον
ται δ 'Ηρακλής καί ό Πανσερραϊκός.

Τά άποτελέσματα τής Πης άγω- 
νιστικής ημέρας: ΑΕΚ —  ’Ολυμπι
ακός 0—-0, ’Ατρόμητος —  ΠΑΟ'Κ 
0— 1, Γιάννινα —  Αιγάλεω 2— 0, 
’Εθνικός —  Παναθηναϊκός 2— 1, Κα
βάλα —  Παναχαϊκή 1— 0, ‘ Ηρακλής
—  Πανσερραϊκός 1— 1, Καλαμάτα
—  Πανιώνιος 2— 2, Καστοριά — 
"Αρης 4— 2, ’Ολυμπιακός Βόλου — 
Λάρισα 2— 0.

"Οσο ευχάριστη ήταν ή Κυριακή 
γιά τούς κυανόλευκους τού Πειραι
ώς, τόσο δυσάρεστη άποδείχθηκε 
γιά τούς όμοχρώμοος τους τής Ε 
θνικής όμάδος μπάσχετ, πού ηττή- 
θη μέ 71— 58 άπό τήν Γιουγκοσλα- 
6 ία καί κατετάγη τέταρτη (τελευ
ταία) στή βαθμολογία τού βαλκανι
κού πρωταθλήματος. "Αν ληφθή ύπ’ 
οψη ότι ή διοργάνωση τής Θεσσαλο
νίκης είχε χαρακτηρισθή — εύλογα— 
σάν κριτήριο γιά τήν κατάσταση 
στήν οποία βρίσκεται τό έλληνικό 
μπάσκετ, πρέπει νά δεχθούμε ότι ή 
άπάντηση πού δόθηκε στό αγωνιώ
δες ερώτημα ήταν ή πιό κυνική, πού 
μπορούσαμε νά πάρουμε.

Βέβαια, ή 'Ελλάς ισοβάθμησε μέ 
τήν Ρουμανία καί τήν Βουλγαρία
terri νιΛ τήυ ’ *

Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. 
Μιχαήλ Στασινάπουλος θά άπευθύ- 
νη σήμερα τό βράδυ στίς 10 διάγ
γελμα πρός τόν έλληνικό λαό μέ τήν 
ευκαιρία τής Πρωτοχρονιάς. Μετά 
τόν Πρόεδρο θά άπτευθύνη μήνυμα 
πρός τόν λαό 6 πρωθυπουργός κ. 
Κ. Καραμανλής.

Ό  κ. Γ . Μαύρος
Χθές, στό μεταξύ, άπό τήν τη

λεόραση τού ΕΙΡΤ μεταδόθηκε τό 
άκάλουθο μήνυμα τού αρχηγού τής 
Ένώσεως Κέντρου κ. Γεωργίου Μαύ
ρου:

«'Ο  χρόνος πού έρχεται θά είναι 
πολύ δύσκολος. "Οχι μόνο γιά τήν 
'Ελλάδα, άλλά καί γιά τόν κόσμο 
όλόκληρο. Τό 1975 προβλέπεται έ
τος κρίσιμο γιά τήν οικονομία τού 
δυτικού κόσμου. 'Η άπρόβλεπτη τρο- 
μοβκτική αύξηση τής τιμής τών πε
τρελαίων κινδυνεύει νά όδηγήση σέ 
κατάρρευση τήν δικονομία τών δυτι
κών χωρών, τ ίς  έπιπτώσεις τής ό
ποιας θά ύποστή καί ή Ελλάς.

»Τό 1975 βρίσκει τή/ν Ελλάδα έ- 
ξασθενημένη, ύστερα άπό τήν τυραν
νία τών έπτάμιση έτών καί έξην- 
τλημένη οϊκονομικώς.

»Βρισκόμαστε στό στάδιο τής θε- 
μελιώσεως τής Δημοκρατίας. Τό δη
μοψήφισμα μάς έδωσε άπλώς τήν 
τυπική μορφή. Είμεθα δημοκρατία α
βασίλευτος. 'Ο Λαός εκλέγει τόν 
πρώτο πολίτη. Τήν ούσία# όμως, τής 
Δημοκρατίας θά τήν δώσουμε εμείς 
-μέ τό Σύνταγμα, τό όποιο θά κά
μουμε. Άτυχώς τά σχέδιο πού κυ
κλοφόρησε είναι τελείως απαράδε
κτο, αλλά πρέπει νά έλπίσουμε, άτι 
στή Βουλή θά άλλάξη καί θά γίνη 
ένα Σύνταγμα πραγματικά Δημο
κρατικό.

» ’’Επωφελούμαι τής ευκαιρίας πού 
μου δίδεται νά έκφράσω πρώτα τ ίς  
πιό θερμές ευχές μου στόν 'Ελληνικό 
Λαό, ό όποιος έδωσε τήν μάχη τής 
άντιστάσεως, έπί έπτάμιση χρόνια, 
κατά τής δικτατορίας. Νά έκφράσω, 
έπίσης θερμές ευχές στόν ήρωϊΐκό 
Κυπριακό Λαό, ό όποιος κάτω άπό 
δραματικές συνθήκες μάχεται γιά 
τήν άποκατάσταση τής έλευθρίας 
του καί τής άνεξαρτησίας καί τής 
εδαφικής άκεραιότητος τής νήσου καί 
νά τόν διαβεβαιώσω, ότι κανείς "Ελ
ληνας δεν θά εγκατάλειψη ποτέ τήν 
νήσο, πρίν τό Κυπριακό θέμα λυθή 
κατά ένα τρόπο πού νά συμβιβάζε
ται μέ τήν έθνική αξιοπρέπεια τής 
'Ελλάδος καί μέ τά συμφέροντα τής 
Κύπρου. Δηλαδή μέ τήν ανεξαρτησία 
καί τήν εδαφική της άκεραιότητα.

»Τό έργο πού έχουμε νά κάνουμε

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ, 30 Δεκεμβρίου. Τού άν- 

ταποκριτού μας.—  'Η "Ενωση Θα- 
σίων Νομού Καβάλας μέ υπόμνημα 
πρός τήν Κυβέρνηση ζητεί νά έπι- 
βληθή μέ νόμο είδικό τέλος υπέρ τής 
Θάσου έπί τής αξίας τού άντλουμέ- 
νου πετρελαίου καί τών φυσικών αε
ρίων άπό τόν Κόλπο τής Καβάλας. 
Τό προϊόν του ειδικού τέλους θά 
διατίθεται γιά άναπτυξιακά έργα 
στή Θάσο καί γιά τήν Παιδεία.

κατά τό 1975 είναι πάρα πολύ με
γάλο. Είναι νά θεμελιώσωμε τήν πρα
γματική δημοκρατία πάνω σέ θε
σμούς ώστε νά μή ιπτάρξη ποτέ πιά 
υποτροπή ανωμαλιών σάν αυτές πού 
ζήσαμε άπό τήν 21 ’Απριλίου 1967. 
Παρά τήν κρισιμότητα τής καταστά- 
σεως, τής διεθνούς καί τής εσωτερι
κής, νομίζω ότι επιτρέπεται ένα αί
σθημα αισιοδοξίας. "Εχω έμπιστο- 
σύνη στή ζωτικότητα τού έλληνικού 
λαού καί στήν πίστη του στά ιδεώδη 
τής Δημοκρατίας».

Τό ΠΑΣΟΚ
Χθές έπίσης, άπό τήν έκπομπή 

«Σήμερα» τής Τηλεοράσεως μίλησε 
άπό μέρους τοΰ ΠΑΣΟΚ ό καθηγη
τής κ. Κ. Σημίτης, ό όποιος είπε 
τά έξής:

«Τό 1974 πού κλείνει ήταν γεμά
το συγκινήσεις. 'Η κυπριακή τραγω
δία, ή κατάρρευση τής χούντας, οί 
εκλογές, τό δημοψήφισμα. Τό 1975 
μοιάζει νά έρχεται πιό ήσυχο. Είναι 
ή πρώτη χρονιά λευτεριάς μεπά τήν 
έπτάχρονη τυραννία. "Ομως θά είναι 
χρονιά δύσκολη, χρονιά πού πρέπει 
νά ξεκαθαρίσουμε τήν κληρονομιά 
τής χούντας, νά θεμελιώσουμε πο
λίτευμα πού νά αποκλείει νέα δι
κτατορία. Τό 1975 θά πρέπει νά ά
γων ιστούμε γιά νά στεριώσουμε τή 
Δημοκρατία. Γιατί ή δημοκρατ ία πού 
θά έχουμε θά είναι δημιούργημα τών 
δικών μας αγώνων. Θά πρέπει νά 
δουλέψουμε γιά νά βελτιώσουμε τ ίς  
συνθήκες ζωής γιά όλους μας καί 
ιδιαίτερα γιά τούς ηλικιωμένους καί 
γιά τούς πιό ανήμπορους. Πρέπει 
νά βοηθήσουμε τήν Κύπρο, νά ξανα- 
βρεΐ τήν ενότητα καί τήν άνεξαρ- 
τησία της. 'Η δουλειά πού μάς πε
ριμένει είναι δύσκολη τά έμπόδια 
είναι μεγάλα. Τό ΠΑΣΟΚ θά έργα- 
σθεΐ μέ όλες του τ ίς  δυνάμεις γιά 
κοινωνική δικαιοσύνη, γιά μιά Ε λ 
λάδα άνεξάρτητη καί δημοκρατική. 
Σάς εύχεται επιτυχία στόν άγώνα 
καί χαρούμενο καί ευτυχισμένο τόν 
καινούργιο χρόνο».

Ό  κ. Η. Ήλιου
Ό  Πρόιεδρος τής ΕΔΑ κ. Ήλίσς 

Ήλιου, άπηύθυνε άπό τήν τηλεόραση 
χθες τό ακόλουθο μήνυμα:

«Εύχομαι σ’ όλους τούς "Ελληνες 
καί τ ίς  Έλληνίδες, καθώς καί σ ’ ό- 
λον τόν κόσμο τό 1975 νά είναι έτος 
ειρήνης, υγείας καί αγάπης. Εύχομαι 
στούς Κυπρίους αδελφούς μας καί 
ξεχωριστά στούς πρόσφυγες, τήν κα
λύτερη δυνατή αποκατάσταση. Πι
στεύω, πορά τά σημερινά δεδομένα, 
νά προωθηθή ή υπόθεση τής Δημοκρα
τίας στόν τόπο μας καί μέ κοινές 
προσπάθειες όλων τών Ελλήνων νά ά- 
ποκτήση ή χώρα ένα δημοκρατικό καί 
συγχρονισμένο Σύνταγμα, κατά πολύ 
βελτιωμένο άπό τό σημερινό σχέδιο. 
Εύχομαι σ’ όλους τούς έργσζόμενους 
καί τούς επιχειρηματίες νά άναιπτυ- 
χούν οί δουλειές καί πάλι καί νά ξε- 
περσσθή ή άγρια σημερινή κρίση. Πι
στεύω ότι, μέ τήν καλή προσπάθεια 
όλων,, οί σημερινοί δύσκολοι κα1 ροί 
μπορούν νά αλλάξουν σέ καλύτερους. 
Ξεχωριστά εύχομαι στούς υπέροχους 
νέους μας νά δικαιωθούν οί φλογερές 
τους έπιθυμίες καί τά δράματά τους 
γιά τή δημιουργία μιάς λεύτερης, δη
μοκρατικής, καλύτερης Ελλάδας, α
ξίας τών αγώνων καί τών θυσιών 
τού λαού μας καί τής νεολαίας μας».


