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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ολα για ns μετοχές
Με πίνακες, διαγράμματα και αναλύσεις φ ΣΕΛ ΙΔΕΣ

ειδικό ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΗΝ Ανάπτυξη

Η νέα φορολογική δήλωση
Τι αλλάζει και πώς θα τη συμπληρώσουμε: τα εισοδήματα, οι εκπτώσεις και οι φόροι του 2000

Τα ναι και ια όχι των ελληνικών κομμάτων και οι αντιδράσειβ στην Τουρκία

Η ζυγαριά του Ελσίνκι
Τι κερδίζουμε, η ελπίζουμε και η φοβόμαστε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
■ Συγχαρητήρια Κλίνιον προς τον έλληνα Πρωθυπουργό ■ Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό ■ Ανοίγει τώρα ο δρόμος για τις Εένες επενδύσεις ■ Προβλέπεται ανοδική πορεία του Χρημαπστηρίου από αύριο

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Κ. Σημίτης (τον οποίο βλέπουμε στη φωτογραφία επάνω να χα
μογελά, φανερά ικανοποιημένος, μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων στο Ελσίνκι) συζητεί τώρα με τους επιτελείς του -  καθώς πληροφορείται «Το Βήμα» -  την πιθανότητα επίσημης επίσκεψης σιην Αγκυρα τους πρώτους μήνες του 2000, ως επιστέγασμα του νέου πνεύματος που φαίνεται ότι θα κυριαρχεί εφεξής σας ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ·  ΣΕΛ. Α4-11

Νέες Εποχές - ΦάκελοςΕίκοσι πέντε χρόνια αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι αντιβασιλικές ομιλίες την εποχή του δημοψηφίσματος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η μοναρχία, ο «αδικημένος» βασιλιάς Γεώργιος Α' και οι επίγονοί του.

Το άλλο Βήμα - Ενθετο αφιέρωμαTo design του 20ού αιώνα. Οι καλύτερες στιγμές του από τη μόδα και την αρχιτεκτονική ως τη διαφήμιση και τα μέσα μεταφοράς, από τα αυτοκίνητα ως τις οικιακές συσκευές.
Αθλητισμός - Η σύγκρουση των «αιωνίων»Ο  Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, προπονητής τώρα του Παναθηναϊκού, και ο Γιάννης Ιωαννίδης, προπονητής (ξανά) του Ολυμπιακού, δίνουν σήμερα σιο μεγάλο νιέρμπι του μπάσκετ μία ακόμη μάχη. σελ. Α60-61

Στην Αγκυρα -  πιθανώς -  ο κ. Σημίτης
Βιβλία - Ειδική έκδοσηΓια τα Χριστούγεννα 1999-2000 «Το Βήμα» προτείνει 150 επιλογές: για τις τέχνες και τη γλώσσα, για την ιστορία και τη σκέψη, για την ελληνική λογοτεχνία, για την ξένη πεζογραφία, για τα παιδιά και τους νέους, για την τέχνη της φωτογραφίας, για το μυθιστόρημα θρίλερ και το νουάρ.

Α Π Ο Λ Υ Τ Α  ικανοποιημένη εμφ ανίζεται η κυβέρνηση από τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφ ής σ ιο  Ε λσίνκι. Ελπίζει τώρα ότι θα επικρατήσει ύφεση σ ιις  ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η  ύφεση αυτή θα βοηθήσει την πορεία της ελληνικής οικονομ ία ς, εν όψ ει της έν ια ξη ς σ ιην Ο Ν Ε , ενώ αναμένεται και ά νοδος στο Χρηματισιήριο από αύριο. Ο  πρόεδρος Κλίντον απηύθυνε συγχαρητήρια επιστολή προς τον κ. Κ . Σημί
τη, τα κόμματα της ανππολίτευσης όμως ασκούν κριτική για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη Χάγη ενώ δεν έχουν εξαλει- φ θεί πλήρω ς οι φ όβοι ότι η Τουρκία θα μπορούσε στο μέλλον να επιχειρήσει να παρεκκλίνει από τα συμφωνη- θέντα και από τις επιταγές της ΕΕ.

0 ΚΑΙΡΟΣ 
ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ...Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ

Ο Ι ΟΡΟΙ τους οποίους 
έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Ενωση για να αποδεχθεί 
την τουρκική υποψηφιό
τητα είναι ωμοί· και απο
τελούν την πρώτη μονάχα 
φάση μιας διαδρομής μα
κρόχρονης: η απρόσκοπτη 
είσοδος της ελληνικής Κύ
πρου στην Ευρω παϊκή  
Ενωση, ο ρόλος της Χάγης 
και ο σεβασμός των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων 
μπορεί να έγιναν αποδε
κτά (με καθυστέρηση) από 
την Αγκυρα, μα τούτο δεν 
σημαίνει ότι η ένταξη της 
γειτονικής μας χώρας σιην 
ευρωπαϊκή οικογένεια εί
ναι προσεχής. Ορθώνονται 
ακόμη πολλές προϋποθέ
σεις* και η κυριότερη από 
αυτές είναι το να τηρήσει 
η Τουρκία τις υποσχέσεις 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α2

το σ υ ν  
στη ζωή μας.

Σ Ε Λ . A 3 9

ΔΟΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΕ 16 ΞΕΝΕΣ ΓΛΠΣΣΕΣ

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ Η' 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΦ ΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜ ΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ 
ΝΑ  ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α Π Ο ... ΑΥΡΙΟ!

ΑΘΗΝΑ 36.42.153 - ΘΕΙ/ΝΙΚΗ 23.23.70 
VVWW.LINGUAPHONE.GR

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΤο ΚΚΕ και τι αποκαλύπτουν τα αρχεία του ΚΚΣΕΟ ι εμπισιευτικές συζητήσεις Φλωράκη και Κύρκου με τον σοβιετικό πρεσβευτή στην Αθήνα 
•  ΣΕΛ. Α20-24

ΕΡΕΥΝΑΟι μπίζνες του οργανωμένου εγκλήματος στην ΕλλάδαΤι αποκαλύπτει έκθεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Τι δηλώνει ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης.

•  ΣΕΛ. Α26-29

mailto:tovlma@dolnet.gr
http://tovlma.dolnet.gr
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0 ΚΑΙΡΟΣ 
ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

που έδωσε προχθές τη νύχτα στη 
διεθνή κοινότητα.

Αλλωστε οι αντιδράσεις του 
ιδίου του κ. Ετζεβίτ και η επίθε
ση του τουρκοκύπριου πολιτι
κού κ. Ντενκτάς (ότι δηλαδή «η 
Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρεί πως 
υπάρχει μία μόνο Κύπρος -  και 
αυτή είναι η ελληνική!») δείχνουν 
καθαρά την πικρία και τον δι
χασμό της τουρκικής πλευράς.

Οπως είναι φυσικό, οι αντι
πολιτεύσεις της κάθε χώρας (και 
όχι μόνον αυτές...) μπορεί να εκ- 
φράσουν επιφ υλάξεις για τις 
προοπτικές οριστικής επίλυσης 
των ελληνοτουρκικών διαφορών. 
Μα το γεγονός παραμένει ότι το 
κλίμα μέσα στο οποίο θα διεξά
γονται εφ εξής οι διαπραγμα
τεύσεις έχει μεταβληθεί με την 
απόφαση του Ελσίνκι. Επιτρέ
πεται δηλαδή μεγαλύτερη α ι
σιοδοξία.

Αισιοδοξία; Η αλήθεια είναι 
ότι ύστερα από πολλές δεκαε
τίες οξύτητας στις ελληνοτουρ
κικές σχέσεις μια νέα εποχή  
μοιάζει να αρχίζει. Η Αγκυρα, 
έστω την ανάγκην φιλοτιμίαν 
ποιουμένη, εμφανίζεται να εγκα
ταλείπει την επιθετική πολιτική 
της και να αποδέχεται τις αρχές 
των πολιτισμένων λαών (στην 
ομάδα των οποίων θέλει να ενια- 
χθεί) ότι οι εκάστοτε διαφορές 
πρέπει να επιλύονται με πολιτι
κά και ειρηνικά μέσα.

Θ α  χρειασθεί βεβαίως να κά
νει και άλλα ουσιαστικά βήμα
τα η Τουρκία για να βεβαιώσει 
την αλλαγή της, για να πείσει ότι 
ο Αττίλας εισέρχεται οριστικώς 
στο χρονοντούλαπο της διεθνούς 
ιστορίας. Ω ς υποψήφιο μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα δώ
σει τις εξετάσεις της -  και ο και
ρός θα δείξει.

Ω ς τότε, η Ελλάδα έχει πια την 
άνεση αλλά και την υποχρέωση 
να ασχοληθεί πιο συστηματικά 
με την οικονομική της ανάπτυ
ξη και την κοινωνική πρόοδο, 
χωρίς το φάσμα μιας συνεχώς 
απειλουμένης πολεμικής σύ
γκρουσης -  διότι αυτή είναι και 
η ουσία της Συμφωνίας του Ελ
σίνκι. Η  συγκυρία είναι μάλιστα 
ευνοϊκή, καθώς προεξοφλείται η 
επικείμενη ένταξη της χώρας μας 
στην Ο Ν Ε.

Η αγορά, ευαίσθητη πάντοτε 
σας πολιτικές εξελίξεις, έδωσε 
το δικό της μήνυμα. Και η ση
μασία αυτού του μηνύματος γί
νεται ευκρινέστερη αν ανατρέ
ξει κανείς στα όσα έλεγε στον 
καιρό του ο Κωνσταντίνος Κα
ραμανλής, ο οποίος υποστηρί
ζοντας πάντοτε την ανάγκη ήρε
μου και συνετού πολιτικού βίου 
θεωρούσε πως η οικονομία εί
ναι θέμα ψυχολογίας του Κ οι
νού, και ότι οι ίδιοι αριθμοί μπο
ρεί να ερμηνεύονται σαν αντι
κατοπτρισμός απαισιόδοξης ή 
αισιόδοξης προοπτικής του πο
λιτικού μέλλοντος της χώρας.

ΤΟ ΒΗΜΑ εν ταχει...
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ προτείνει

0  τομεάρχης Ο ικονομικών της ΝΔ κ. Γ. Αλογο- σκούφης αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να ψηφίσει το κόμμα του Στεφανόπουλο για Πρόεδρο -  αλλά μετά τις εκλογές. Πολύ αργά για το σωσιό. Α14
(φ *  Να δαμάσει τους «νονούς» υπόσχεται ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μ. Χρυ- σοχοΐδης. Α26ΙΓ^3 Θύμωσε ο Σρένιερ; Να πιει ξίδι. Α34( « '  Και τότε ο Κλίντον, με τα ολίγα περσικά που ήξερε, φώναξε στον πρόεδρο του Ιράν Μοχάμενι Χατάμι: 
«Μολών λαβέ τη συνεργα
σία των ΗΠΑ». Και τα τείχη έπεσαν... Α42Β®3 Να μην ανησυχείτε για τον «ιό του 2000». Αλλά καλού κακού προνοήσιε να έχετε μαζί σας τα πιο απαραίτητα «φάρμακα». Α48-50Για το χρωμόσωμα 10 και άλλα επιστημονικά παράδοξα μιλάει ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κ. Ν . Μοσχονάς. Ιντα άλλο θα δούμε στις μέρες μας, σύντεκνε; Α58-59Ι® 3 Ζέλιμιρ Ομπράνιοβιτς εναντίον Γιάννη Ιωαννίδη. Δύο «κακοί» της προπονητι- κής συγκρούονται. Η  μεγόίλη μάχη του μπάσκετ έχει τους αντάξιους στρατηγούς της. Α60-61ό · “· Στο Σιάτλ «άρχισε ο 2 1 ος α ιώ νας» έγραψ ε ο Εντγκάρ Μορέν. Και καταλύθηκαν ορισμένοι μύθοι που ισχυρίζονται ότι η κοινωνική δυναμική έχει ξεθυ- μάνει, προσθέτει ο Ρ. Σω - 
μερίτης. Α73I ® 3 Δημόσια εκπαίδευση χωρίς δημόσια σχολεία; Με π α ρ ά δ ο ξες προσεγγίσεις βελτιώνεται άραγε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης; Γ. Κ  Μπήτρος, Α75( # *  Ο ι ισχυροί παραβιάζουν τους νόμους της αγοράς συμπεραίνει ρητά ο Ν. 
Νικολάου. Και εγώ που νόμιζα ότι οι ισχυροί δεν παραβιάζουν μόνο τους νόμους της αγοράς... Α75Κ1Γ Με δείχνει η τηλεόραση, άρα υπάρχω. I. Κ . Πρε- 
τεντέρης, Α76(<#* Τα κλομπ των αστυνομικών θα επιβάλουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ισχυρίζεται ο Β. Μουλόπου- 
λος. Το ξύλο όμως δεν είναι που βγήκε απ’ τον Παράδεισο; Α76
Νέε$ Εποχέ$ΕΞϋ3 Με νεανικό χούμορ και με καλά ελληνικά ο Δημή-

Εννιά πρόσωπα ζητούν συγγραφέα. Ο  συνταγματολόγος 
Αριστόβουλος Μάνεσης βάζει ταφόπλακα στη μοναρχία 

(Β4-5). Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Σαντιάγο Καλατράβα, δο
μεί μεταμοντέρνα μνημεία επειδή πιστεύει στην αξία της μνή
μης (Β16). Ο συνθέτης για όλες τις δουλειές Μάικλ Κέιμεν έχει 
συνεργαστεί με τον Χατζιδάκι (Γ6-7). Ο  διαφημιστής Πολ Ελιοτ 
πολιορκεί το Διαδίκτυο (Γ8). Ο  Τσαρλς Μπουκόφσκι είχε ειδι
κότητα στο ποτό και στις γυναίκες (Γ9). Ο Μαρκ Φράνκο, επι
κεφαλής της κοινοτικής task force στην Πρίστινα, καλεί τους 
έλληνες επιχειρηματίες να μη χάσουν την ευκαιρία (Δ14). Ο πά
ντα τρομερός Μπιλ Γκέιτς, ακόμη αδιαμφισβήτητος άρχων του 
Διαδικτύου (Δ50). Ο  Γιώργος Χωραφάς βυθίζεται στη γλυκιά 
νοσταλγία της εφηβείας με γεύση Peppermint (Ζ13). Και ο Αμε
ρικανός Τζεφ Κουνς που, όχι πολύ παλιά, θεωρούσε προκλη
τικά δημιουργικό να παντρευτεί την Τσιτσιολίνα (Ζ18-19).

τρης Μαρωνίτης αντιμετωπίζει την έφοδο της καυτής επικαιρότητας, του αβανταδόρικου Millennium και του... γήρατος. Β2
ΤΟ ΒΗΜΑ
Ετος ιδρύσεως 1922 

Ετος ΟΗ'
αριθ. φύλλου 12785Πολιτική και Οικονομική εφημερίδα. Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε.Ιδρυτής: Δημήτριος Λαμπράκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Χρήστος Δ. Λαμπράκης Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος Π. ΨυχάρηςΑναπληρωτής Διευθυντής: Λ. Ζενάκος. Διεύθυνση Συντάξεως: Χρ. Μεμής - 1. Καρτάλης. Αρχισυντάκτες: I. Κ. Πρετεντέρης (Νέες Εποχές). Β. Μουλό- 
πουλος (Εσωτερικά Θέματα), Δ. Ευαγγελοδήμος (Οικονομικά-Επιχειρήσεις), Θ . Λάλας (Ελεύθερο Ρε- πορτάζ-Ειδικές Εκδόσεις), Ν . Μπακουνάκης (Πολιτιστικά), Ζ. Καραβάς (Αθλητικά). Αρχισυντάκτης Εκδόσεως: Λ. Γιαννακόπουλος. Art Director: I. Κιο- 
σόγλου. Οικονομικός Διευθυντής: Δ. Χατζής. Εμπορικός Διευθυντής: Ν . Μπιλίρης. Τεχνική Διεύθυνση: Χρ. Νάκος (Εκτυπώσεις), Δ. Τσταμπούρης (Η/Υ)

Γραφεία: Χρήστου Λαδά 3. 102 37 Αθήνα 
E-Mail: tovima@dolnet.gr 

Internet: http://tovima.dolnet.grΤηλεφωνικό Κέντρο: 33.33.555, Fax: 3239097
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, με- ρική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Είκοσι πέντε χρόνια  αβασίλευτη δημοκρατία; Ναι, αλλά «να ’χαμέ ένα βα
σιλιά για να μας θαμπώνει 
μ ε λειρ ί στο κούτελο και 
φωνή τρομπόνι», που έγραφε και ο Βάρναλης. Β2-6ESP Ευτυχώς έπεσε το Τείχος και βυθιστήκαμε στα βαθιά νερά της ρεάλ πολιτίκ. 
Δημήτρης Δημητράκος, Β7
Ιο άλλο ΒήμαΠ οιες είναι οι επιτυχημένες γυναίκες που απειλούν το ανδροκρατούμενο δη μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ό  οχυρό; Ο χι, πολιορκητικός κριός δεν είναι η δεδομένη ωραι- ότης τους. Γ4-5I ® 3 Α π ότονΚ οκτόσιηΣα- νέλ, από τον Βισκόντι στον Κάλβιν Κλάιν. Ποιος ήταν ο φωτογράφος Χορσι που με εκλεπτυσμένες εικόνες αποθανάτισε τον αιώνα που μας αποχαιρετά; Γ10-11
m · Τα φορέσαμε, τα κρεμάσαμε, τα χρησιμοποιήσαμε. Ποια αντικείμενα άλλαξαν την καθημερινότητά μας (και την αισθητική μας); Ειδικό ένθετο για το design του 20ού αιώνα.I® 3 Μπιτλς. Ο  Λένον έλεγε ότι ήταν πιο δημοφιλείς και

από τον Χριστό. Τον άκου- σε Εκείνος και τον πήρε κοντά Του. Γ18-19
β · *  «Μαμά, θέλω τον Του- 
ίτι-Μ ακαρένα». Παιχνιδά- κια που ποτέ δεν θα ζητήσει η γυναίκα του Κορκολή. Γ26-27
ΑνάπτυξηI S 3 Επτά μονάδες πρέπει να πέσουν τα επιτόκια μέσα στο 2000 για να μπούμε στη ζώνη του ευρώ. Αυτές τις ζώνες πολύ κοντές τις κάνουν τώρα τελευταία. Δ2-3

Τι αλλάζει στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αμελείς αλλά και τους... παραβάτες. Δ8
Κ§Ρ Γιατί τους λένε «άρχοντες» της Σοφοκλέους; Επειδή και με limit up και με limit down είναι πάντα κερδισμένοι. Δ12
Κρατήστε τις σελίδες με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της επόμενης φορολογικής δήλωσης. Αλίμονο, είναι κοντά εκείνη η ώ ρα... Ε ιδικό ένθετο.
Η Δραχμή oasI ® 3 Καταναλώστε, καταναλώστε, στο τέλος κάτι θα σας μείνει -  εκτός και αν, ψωνίζοντας με την πιστωτική κάρτα σας, ξεχάσετε ότι κάποια στιγμή πρέπει και να πληρώσετε. Ε3
m *  Και αφού ζούμε στον ρυθμό του Millennium και της κατανάλωσης, ας κάνουμε δώ ρα που αστράφτουν -  έστω και αν κοστίζουν κάτι παραπάνω. Ε μ είς προτείνουμε, εσείς μη βιάζεστε να αποφασίσετε. Ε4-5
ΒιβλίαΒ®3 Υπάρχει ένα (τουλάχιστον) βιβλίο για όλους. Και για την εορταστική περίοδο υπάρχουν 150 επιλογές. Για όλα τα γούστα. Ειδική έκ
δοση

Τέχνεδ και 
Καλλιιέχνεδ
0 9 *  Πολλούς δίσκους και λίγη καλή μουσική επεφύ- λασσε η δισκογραφία του 1999 στους μουσικόφιλους. Ας αφουγκραστούμε αυτά τα λίγα και καλά. Ζ4-5
Β®3 Ο  Τάσος Παπανδρέου δεν είναι μόνο επιτυχημένος θεατρικός, τηλεοπτικός και κινηματογραφικός επιχειρηματίας, είναι και ανεξίκακος άνθρωπος. Ορίστε. Στους επικριτές του στρέφει και την άλλη παρειά. Ζ10-11
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