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Προκλήσεις για την κυβέρνηση, αβεβαιότητες για την αντιπολίτευση

Τα μεγάλα στοιχήματα του 97
Οικονομία, παιδεία, ανάπτυξη και οι συγκρούσεις στα κόμματα
Η  μάχη τη? σύγκλιση? και τα κοινωνικά μέτωπα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Σλόμττο, «κάνε πίσω»

Σ ΐ ’εχίζονιαι οι διαδη
λώσεις στο Βελιγράδι 
και εντείνονιαι οι διε
θνείς ~<γ προς τον 
σέρΡ σεδρο
μιιο Μιλά
να σεβαστεί 

νόνες της δημοκρατίας και να .ια- 
ραδεχθεί την ήττα του σπς τελευταί
ες δημοτικές εκλογές. σελ. Α15

Λ ιγ ό τε ρ α  κ έρ δ η
Για τις περισσότερες βιομηχανίες 
το 1996 υπήρξε κακή χρονιά. Τα 
κέρδη «έκαναν βουτιά» με ελάχι
στες μόνο εξαιρέσεις, σελ. Α  8-9

Ο αδελφός μου ο Μτπλ
I Τραγουδιστής της ροκ,
I πρώην τοξικομανής, ο 

Ρότζερ Κλίντον μιλάει 
για τις δύσκολες σχέ
σεις του με τον κατά 
δέκα χρόνια μεγαλύτε- 
ρο αδελφό του: τον 

πρόεδρο των ΗΠΑ. σελ. Α 12-13

Συμπανηκές λεπτομέρειες
Οι αστρολόγοι τον τοποθετούν σιο 
διάστημα από 21 Δεκεμβρίου ώς 21 
Ιανουάριου. Στην πραγματικότητα 
ο Ηλιος εμφανίζεται στον αστερι
σμό του Αιγόκερω ένα μήνα αργό
τερα, σπς 21 Ιανουάριου, σελ. Γ23

Το άλλο μκνό...

■
 Ο Αρτ Γ καρφάνκελ, 
χωρίς τον Νιλ Σάιμον, 
συνεχίζει να γράφει 
τραγούδια. Και σαν το 
καλό κρασί, όσο μεγα
λώνει τόσο καλύτερος 
γίνεται, σελ. Γ 12-13
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Σ ΟΒΑΡΕΣ προκλήσεις για την 
κυβέρνηση και σημαντικές α

βεβαιότητες για την αντιπολίτευση 
κληροδοτεί το απερχόμενο 1996 
<πη νέα χρονιά. Μετά από ένα δω
δεκάμηνο ραγδαίων εξελίξεων 
που άλλαξαν εντυπωσιακά τη μορ
φή των πολιτικών πραγμάτων στη 
χοιρα μας, το ενδιαφέρον επικε
ντρώνεται ιπα προβλήματα και 
στην ικανότητα της πολιτικής ηγε
σίας να ανταποκριθεί στα μεγάλα 
στοιχήματα του 1997. Η πολιτική, 
πλέον, βρίσκεται πρόσωπο με πρό
σωπο με την κοινωνία.

Η μάχη για τη σύγκλιση με τις 
άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες αλ
λά και τα κοινωνικά μέτωπα που η 
αναγκαιότητα της σύγκλισης πυρο
δοτεί μονοπωλούν σχεδόν το κυ
βερνητικό ενδιαφέρον. Μετά την 

Συνέχεια στη σελίδα Α2

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

•  ΣΕΛ.Α4, 5, 6.18ΟΜπουριαν pos έφερε χιονιάκαι παγώνια
ΕΝΑΣ ΑΝΕΜΟΣ, ο πιο κα
κός, που ήρθε από τη Σιβη
ρία, ο  Μπουριάν, έφερε το 
μεγάλο ψύχος σε όλη την 
Ευρώπη. Η κακοκαιρία δη
μιούργησε τεράστια προ
βλήματα σε όλη την Ελλάδα 
προκαλώντας παράλυση 
σπς συγκοινωνίες. Τι προ
βλέπουν οι μετεωροΛόγοι 
γιο τις επόμενες ημέρες.

•  ΣΕΑ. Α16

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Í T0 ΒΗΜΑ
I ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΤ̂ Σ 
Δελτάριο Αρ. 8

Λεπτομέρειες στη σελίδα Β2ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟ ΒΗΜΑ

Κρατήστε όλε? τι§ αποδείξει
Ποιες δαπάνες για αγορές αγαθών εκπίπτουν από το εισόδημα

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για χρήματα 
που θα ξοδέψετε τις δύο τελεί» 
ταίες ημέρες του 19% μπορεί να 
αποδειχθούν πολύτιμες. Με αυ
τές και όσες άλλες έχετε ΐ)6η συ
γκεντρώσει θα σας επισιραφεί 
ένα μικρό ποαόν των χρημάτων 
που ξοδέψατε, αφού αν τις υπο
βάλετε σιην Εφορία θα έχετε κά
ποια μικρή έσιω μείωση της φο
ρολογικής σας επιβάρυνσης

!. Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

•  ΣΕΛΔ4

Προσοχή 
σι» πρόσφορε* 
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•  ΣΕΛ. Δ16



ΤΟ ΒΗΜΑ εν  ταχει...
Κ ^ Σ υ γγρα φ εκ  mm 6*1*0-( » ο ν ρ ο ψ ο ί, KTIOpUtOÏ K O I
κοινωνιολόγο*, διαπολό-
V « και διαφημιστές γρά
ψουν γτα δική οας γευστι
κή και αναγνωστική τέρψη 
Η ειδική έκδοση ίου ·Βή- 
ματος» ·Η  γεύση τον κό
σμο** ετοιμάστηκε at συ- 
νεργοαία με ίο  Worid 
Medta Networic και 25 από 
w ; εγκυρότερες εφημερί
δες too κόσμου Καλή όρε
ξη»

i^T  Apéannot, όπως ná- 
vxa, σης ηαοοόοξσγρο- 
φίες o Michel Tournier: 
θεμέλκ> ιης γαστρονομίας 
chiai η avooná. Σελ.,4-5

1 5 *  Οι cupMnahfc; a u » ·
κρατορίες μπορεί va ανή
κουν «no παρελθόν, η αυ
τοκρατορία ίων γάλλων 
αεψ όμως παραμένα ακλό
νητη. M i/ή» και 
Hyman, σελ. 6-7

· »  A x ,a w ^ o i/ V ; . .<f/ 
O  VMorto Zucconi γράφει

ιουκοσμου
για ιη γοητεία τω ν ζυμαρι
κών. Σ ελ 8-9

« 3 Τ  Από κοινωνιολογική 
άποψη το  κρέας έχει το  με
γαλύτερο ενδιαφέρον. Σελ. 
10-11 ■ ■·

Εκτός από τα μελό 
μακόρονα. γεύση έχει και 
το  μελόδραμα. Ο Νίκος 
Μπακουνάκης επισημαίνει 
όα  στο κέντρο κάθε όπε
ρας βρ(σκεται ένα γ«ύμα. 
Σ ελ  12-13

Μυθικό προϊόντα: Η 
καρδιά too φοίνικα από 
α ς  σκηνές τω ν Βεδουίνων 
στο τραπέζι αας. Στην 
lonavia ο  χαλβάς λέγεται 
ιουράν. Tuber magnatum 
pico, κατά κόσμον λευκή 
τρούφα* το  μανιτάρι - βασι
λιάς dva i στοιχείο rine qua 
non της εκλεκτής μαγειρι
κής. Σ ελ  15-17

9 ^ Γ  Η γεύση στα χρόνια 
του πολέμου: μαγειρεύο
ντας στο πολιορκημένο Σο- 
ράγεβο. Σελ. 18-19

B S » Πότε ήταν η πρώτη 
φορά όπου οσ^κινθήΜ πε 
τη μυρ«ι)διά ενός ώριμου 
τυριού; Σελ. 20-21

9m  Η ιστορία του φαγη
τού από την επινόηση των 
chopsticks ώς το  πρώτο 
McDonald's. Σελ. 22-23

Β 3 Ρ  Τι μπρέκφασι τρώνε 
τα  παιδιά του κόσμου; 
Μπέικον, βάφλες και τορ- 
τίγιες. Σελ. 24

9m  Η μολοχία είναι τό
σο αιγυπτιακή όσο και η 
Σφίγγα. 25

Β 3 3 Σπανιόλικος πατσάς, 
με ̂ κανικά έντομα και 
κολλώδεις σπόροι σόγιας:
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η ηδονή της απέχθειας σε 
όλο της το  μεγαλείο. Σελ. 
26-27

Γούστα είναι αυτά: ο 
κ. Ζακ Σιράκ τρελαίνεται

για μοσχαροκεφαλές και ο 
κ. Χέλμουτ Κολ για 
ίβδείιβιβ. Για το  τι τρώνε 
και πίνουν οι μεγάλοι της 
Γης λεπτομέρειες έχει ο  ο- 
μοτράπεζός τους Στάθης

Ενσταθιάδης. Σ ελ  28, 30 
και 38-39

φαντασία στα όρια: 
μαρμέλαδα από γάλα. Σελ. 
32-33

M V V  Business lunch: η ιε- 
ροτελε«πία του γεύματος 
εργασίας. Σελ. 34-35

e a r  Η σημειολογία τού 
fast food. Σελ. 36

m T  Η εσάνς της τσ ί
κνας, τα  σμόκιν και τα 
στράπλες. Μανώλης Λα- 
μπίδι^ς ενώπιον μπουφέ.

Διαφήμιση και βιομη
χανία τροφίμων πάνε χέρι 
χέρι: «πάχος ο  φαγάς κατα
ναλωτής. Σ ελ  4041

κ β τ  Τον δρόμο w v  μπα
χαρικών τον χάραξαν οι 
μεγάλοι εξερευνητές. Σ ελ  
42-43

Β 3 *Τ ι θα τρώμε το  2020; 
Η Μαρία Χαραμή κοπάζει 
μέσα <πη γυάλα. Σ ελ  44

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ nportím

Β 3 Γ  Πλησιάζοντας το  miMcnium α
νατέλλει «πην Ευρώπη ο θεός του 
Εύρο. Προφήτες του, οι κεντρικοί 
τραπεζίτες. Μ Νικολάου, Α4

Τι vpáqpct η ατζέντα του κ. 
Σημίτη για το  ’97; Ο Π έτρος Ευθυ
μίου σάς ενημερώνει. Α5

B3S* Το ’%  ήταν δίσεκτο, αλλά το 
’97 είναι έτος συνεδρίου για τη Νέα 
Δημοκρατία: ένα κόμμα <πα πρόθυ
ρα νευρικής κρίσης. Ν. Μαράκης, 
Α5

nm  Η κυβέρνηση αναζητεί ειαλο- 
χία. Ν. Χαοαπόπουλος στα •Πολιτι
κά*, Α6

Εκσυγχρονιστής και ο Αγιος 
Βασίλης*. Ο Ι. X  Πρετεντέρης δεν 
έχει αμφιβολίες. Α8

Annus horribilis το  '96 στη 
Βουλγαρία. Γιατί έπεσε ο κ. Ζαν Βί- 
νεενοφ; Α14

K S * Αλλαγές στη νομοθεσία για τις 
εξώσεις και τα ναρκωτικά θα μας 
φέρα ο  νέος χρόνος. Ιωάννα Μάν
δραν, Α17

99α ·Πράσινη Βίβλος» για τα ο- 
πακοακουστικά μέσα -  όπου δεν τα 
βλέπουν καθόλου μαύρα. X  Χάλβα- 
τζάκης, Α21

Νέ» Εποχέδ
Μέρες που είναι, διαβάστε και 

κανένα ν Καζαμία να ξέρετε τι μέλ- 
λεται το  ’97. Μ. Α. Αλεξιάδης, Β4

β ω  Ποιος αμερικανός πρέσβης 
συλλέγει υλικό για μια βιογραφία 
του Ανδρέα Γ. Παηανδρέου; Η α- 
πάντηση στα Ηκιστα. Β4

Ενιαία εθνική πολιτική απαιτεί
ται και στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. 
Μ. Τιβέριος, Β5

Το πρόβλημα τω ν ναρκωτι
κών δεν λύνεται με νομοθετικά δια
τάγματα. Ο Η λ Κούβελας γράφει 
για τη νόσο της ηδονής. Β5

Γραφές

Σπ όρος
Λ ινα ρδά τος
Η Ελλάδα και 
η Τουρκία είναι 
καταδικασμένες να 
ζήσουν μαζί. A l l

Το άλλο Βήμα
Ο Θανάσης Λάλας γευματίζει 

•Chez N ico»  και, εν μέσω εδεσμά
τω ν, συνομιλεί με έναν από τους ε
πιφανέστερους chefs ίου  Λονδίνου,

Ν ίκος
Χ ατζηνικολάου
Με τον Γκόγια 
υλοποιείται 
στη ζωγραφ ική 
το  πέρασμα 
από τη θεοκεντρική 
αντίληψη σε έναν 
κόσμο χωρίς Θεό.
Β 6-7

τον Ελληνα Ν ίκο Λαδένη. Γ 3-5

Επώνυμες γιορτινές αναμνή
σεις και ταχυδρομικά δελτάρια από 
τη χιονισμένη Βο<ττώνη ή το  Ταζ 
Μαχάλ. Κάπως ζωηρότερο, το  τυπι
κό τω ν ροκ Χριστουγέννων περι
λαμβάνει ρώσικη ρουλέτα και 
μπρέκφασι σαμπάνιας. Τάνια Μπο- 
ζανίνου, Τίνα Πολίτη, Θοδωρής 
Μανίκας, Γ 6-11

I ® 3 Ν τριιιιν! Ενας αιώνας ελληνι
κής τηλεφωνίας, που είναι πλέον 
και κινητή, για να σπάνε τά  νεύρα 
σας. Μαρίλη Μαργωμένου, Λένα 
Παπαδημητρίου, Γ  15-19

Ρέει το  αίμα στο Ιπ ίε τη ε ί, ό
που ψηφιακοί πεζοναύτες ανπμετω- 
πίζουν απειλητικά τέρατα. Πυροβό
λα διπλής κάννης, ε«τοξευτές καρ
φ ιών και πώς οι εφ ιάλτες γίνονται 
παιχνίδι. Αλκής Γαλδαδάς, Γ22

Α ν ά π ο δ η

Οι ράγες της σύγκλισης περ
νούν από το  1998. X. Α. Παπαδη
μητρίου, Δ2 ·

0  χριστουγεννιάτικος διάκο
σμος της Αθήνας ωχριά μπρος «πα

2,5 τρισ. δραχμές που θα δαπανη- 
θούν για την αναμόρφωσή της. Βά- 
σω Χαραλαμπίδου, Δ3

Ι ^ Δ ε ν  είναι μόνο οι αγρότες: πώς 
αποφεύχθηκε η κατάληψη των διο
δίων της Ελευσίνας από τους εργα
ζομένους στα Ναυπηγεία; Χρ. Κορ- 
φιάιης, Δ6

Μήλον της έριδος η ετικέτα 
Φιξ, η διαμάχη για την οποία έφθα- 
σε ώς τον μακρινό Καναδά. X  Τσα
ούσης, &7

I ® *  Πτώση κερδών το  19%  στην 
ελληνική βιομηχανία, ενώ  αμφιλε
γόμενες είναι οι προβλέψεις για το 
1997. Φάκελος, Δ  8-9

β »  Από τ ο +210% στο -83%: ζη
μίες και κέρδη στην οδό Σοφιοκλέ
ους. Ν. Φραντζής, Δ10

Κ ϋτ’Το · call back» (ελληνιστί •ανα
στροφή κλήσης») και πώς να εξο ι
κονομήσετε χρήματα σης υπεραστι
κές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Γερ. 
Ζώτος, Δ15

ο  τζίρος τω ν Χριστουγέννων 
δεν ήταν ο  ανι.μενόμενος, ε ξ  ου και 
έρχονται οι εκπτώσεις. Η  Δραχμή 
σας, Δ1613ΤΟ ΒΗΜΑ

Ετος ιδρύσεως 1922 
ΕτοςΟΕ'

αριθ. φύλλου 12409

Πολιτική εφημερίδα. Εκδίδεται από 
τον Λίβιοσιογραφικό Οργανιομό Λαμπράκη Α.Ε.

Ιδρυτής Δημήτριος Λαμπράκης 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Χρήστος Δ. Λαμπράκης 
Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος II. Ψυχάρης

Διεύθυνση Συντάξεως:
Δημητρης Τσαλίδης - Λεωνίδας Ζκνάκος 

Αρχιουντόκτητ: Χρήοιος Μεμής 
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Ποια είναι τα στοιχήματα του 1997
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
αλλαγή ηγεσίας σιο ΠαΣοΚ και την επικρά
τησή του σης εκλογές του Σεπτεμβρίου ο 
πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης κατέστησε οα- 
ηΜίς όπ το 1997 θα είναι έτος ·  καμπή «πην 
πορεία προς τη σύγκλιση. Τόσο η κατάρτιση 
όσο και η εκτέλεση του προϋπολογισμού υ- 
πακούόυν, κατά την κυβέρνηση, σε αυτή την 
ανάγκη λεπτής ισορροπίας ανάμεσα σος οι
κονομικές επιταγές που προκύπτουν από τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα και στον «κοινωνικό 
χαρακτήρα* που επιθυμεί να διατηρήσει η 
κυβερνηηκή παράταξη γτα τον εαυτό της.

Αυτή η ισορροπία όμως καλείται να δοκι
μαστεί στην πράξη των κοινωνικών μετώ
πων. Με τη σιάοη της σιη λεγομένη «εξέγερ
ση των ιιπλόκων» η κυβέρνηση θέλησε να 
στείλει μήνυμα προς άλες τις κοινωνικές ο
μάδες όη δεν πρατίθεται να παρεκκλίνει α
πάτην πολιτική της. Ακόμη όμως και αν κέρ
δισε αυτόν τον πρώτο γύρο η κυβέρνηση δεν 
«ραίνεται να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι το 
κοινωνικό μέτωπο εκτονώθηκε ορισακώς. 
Το επιτελείο του Πρωθυπουργού διατυπώνει 
την εκτίμηση όη μετά τις γιορτές θα υηάρ-

V I

ξουν και άλλες αναδράσεις στην κυβερνητι
κή πολιτική, ενδεχομένως στον χώρο της 
παιδείας ή με αφορμή το νομοσχέδιο για την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως των ανα
δράσεων και της όποιας κοινωνικής ανατα
ραχής, τα μεγάλα στοιχήματα της χώοας 
στην πορεία προς το  2000 τίθενται ενώπιον: 
η ανάπτυξη, Π παιδεία, το ασφαλιστικό, η 
δημόσια διοίκηση, η γεωργία έρχονται να 
συναντήσουν στην ημερησία διάταξη άλ
λους, πιο «καθημερινούς» κυβερνητικούς 
πονοκεφάλους, όπως η εκτέλεση του πρού- 
πολογισμού. Στον τομέα αυτόν οι παραδο
σιακές ανησυχίες για το  σκέλος των δαπα
νών συνοδεύονται πλέον και από ορισμένες 
επιφυλάξεις ν*α το σκέλος των εσόδων.

Αν η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με 
την κοινωνία, η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει 
τον ίδιο της τον εαυτό... Η μάχη για την αρχη
γία της ΝΔ που σοβεί εδώ και καιρό αλλά ου
σιαστικά ξέσπασε μετά την εχλο^κή ήττα του 
Σεπτεμβρίου μάλλον οζόνπαι παρά κοπάζει 
με την έληκιΐ ν υ  νέου χρόνου. Διστυπώνο- 

ι ήβη κάποιες προβλέψεις όη η ΝΔ δεν θα

κατορθώσει να διατηρήσει αλώβητη την ενό
τητά Της σε αυτή την εμφύλια αναμέτρηση και 
όπ η διάσπαση βρίσκεται προ των πυλών. Εξ 
αυτού του λόγου διατυπώνεται η εκτίμηση όπ 
το βασικό ζητούμενο των εσωκομματικών αυ
τών διεργασιών δεν είναι πλέον το ιφόσωπο 
του αρχηγού αλλά η ενότητα της παράταξης.

Οσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι προιώή- 
σεις που ανημετωπίςει η κυβέρνηση κα ι«  α
βεβαιότητες που κατατρύχουν την αντιπολί
τευση συγκλίνουν σιο ίδιο σημείο: την ανάγκη 
σταθεροποίπακ του πολιτικού συστήματος 
και της πορείας της χώρας προς τη σύγκλιση. 
Μετά από ένα ταραγμένο 1996, το 1997 έρχε- 
ται να κεφαλαιοποιήσειας εξελίξεις αλλά και 
να αποδείξει όη η χώρα έχει την ικανότητα, 
την ωριμότητα και την ετοιμότητα να ανταπο- 
κριθει συνολικά σης προκλήσεις των καιρών, 
να βαδίσει σταθερά και συνετά στην οδό της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, να άρει ης όποιες α
βεβαιότητες εξακολουθούν να ελλοχεύουν 
σιο πολιτικό της σύστημα και στο εσωτερικό 
των μεγάλων κομμάτων.

I. Κ. ΠΡΕΤΕΜΤΕΡΗΣ


