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ΥΣΣΩMo TΟ oΙΙ(oNoMΙlζo
,-.ιιελιiο,'on,,δ: r., \οι:,lβριυ
vο διαqrειioει τα oεv6ρια περi
cvατrμnσnq τnζ κεπρι:Ωq ισo-
τιμiαg ug δραxμiig, nου μ6}19
ιiρxιoοv vα κυκλοφορoι1v. Kc5-

ι . ρα cε cυ ι. c ι.q δrο βcβα lιι,οι ιc, μι ια nρι
μ,: .'G: αο0ιρn Ψvοιt(Γlα φrdri εΠiμειε
ηωq n ο \ οlf ρoσι1ρ1lομi ε iι αι αναοφευ
κτn' Ι{ Mιριilτα Ξαφci επιβεβακilθnrιε, 6xι
μ6vo ωg πρog tnv αvοτiμnon, αλλιi οε με
γαλo βαθμο xa ι ωc l ρoc ιο πoooαd τnc
αvαρooαρμογtig, Ι(αι εnειδi ελiιxιαοι
προφIiτεg υrι6ρxουv πλdov αo oκovομl-
i;6 α<nnκ6, n 1vωαι:i αvoλιiτρια αnρi'
rθπ:ε οxι αο ivαl κ τo. ο-λλri ο l .g 

1^ -6glq
\uι αιq ΠολU ιιμεq εiυ rι lρiιg ιnq, Mlρcinο
Ξαιρd la Griega. .Eτoι rγ αoκαλοιjv oι οι-
ιoι cμιλoι ;ζαι }iUβεριτlτκoi αξ'ωμο ιοιJ-
r-οι τωv xωρωι ιnq Λo ι.nυig Aμερικτic.
Mιλοiv με θαυμαομ6 μα <τnv Eλλnvi'
δα,, ιl vεαρri γυvαiκα πoυ περι6δευoε
τn v6τrα A1ιεριπi <rιn δεκαετiα τoυ ,8 

0

ωg εlιπρ6oωπo9 τoυ Διεθvoig Noμιoμα-
ιxoυ Ταμεioυ' βοι:θjnαc αιnv... iοoπ
τωv υπ6 κατιiρρευ.τn τoπrκιiγ oικovo-
μiωv' Tnv Eλ-\nviδα πoυ εργ6αιru<ε εrri
δiκο l'ρolιο i ιo ιo ΔNΤ, δiδaξε c;τo Πο -

vεπιαιnμ'ιo τoυ PΙinston, 6γιvε oικovo1ι.
;δι ο j 

1 
l βoυ λog ιoU ιdτε πρωθυΓιoU ρ-

γor1 - Kωvoταwivoυ Mnτooτιiκn.
Σiμερο. oijμβoυλοq πλ6οvτου διε-
θuοiι oi*cυ S;Jo,non snliι1: Baτ,rey, (ει
αvιiμεoα oε .Λovδivο και Αθir.α, avιi}rε-
σα στnv oιKovoιtiα α,λλ6 και mv πoλιτι.
κ:,l, καl δn crεο x6μ1ιο τωv Φιλελευθ6ρωv
ιου Σιεφο'oυ Mdιoυ' ιου αvOρωnoυ

]rιo xdρn τoU oπoiου lιαι μ6vο αποφ6oι-
οε 'α βο:mtει ;ιnιαο θολο 1;,1 lερατllι
iτoλιτιirrig. Kαι dxει εvδιαφ6ρov τερdαιιο
ιo πορο rllρliοεl i.oVι i\ ιn\. noρεiο τnc
αιnr, αρir,α τιrζ πoλιτικiq, κoθι6ζ τα :ιrj'

ρ1cι xoραKτnρισtικd τng Mιριi.παq Ξαφd
δεv αυv6δουv με τo πρoφiλ τoυ vεodλ-
λτrvα πoλιτu<οrj.

,}J^.,'. *"λ;-.,.\;..'. .,}wJ|\ ιu' με φ(0Π
αιαθερτi iιοι oυvιiμα οπd'ri, oxεδ6v
oτoργu<n. Φριioειg μεαι69, λ6ξειq ευθi'
βoλεc, περvciει ιο μτiι,υμo ιn< oμdοωg'
ox6μ:: και 6ταv προg αιιηri το.λαrτεiε-
τoι ovιiμεoα αιnv α1γλικri και τnv ελ):r-
vκi εκφρcolr κciπoιoυ ciρoυ ' κυρiωc
επ lα n μοn ιoυ. Τo ω μο ιr ικο ιερ. εivαι
πωg ir Mιρ6r'τo Ξoφcl εivαι μια 1τvaiκα
o,ηoλυτωc πιoτli. Πιαι t1 α n ι εrnαι ιi μ n

τng, πιαιri και αεoυg ατθρc6πoυg, εκτιμd
αφdlτααια τοv Στ6ιραvο Mdvο, τo 6vo-

μα τoυ οπoiοu μπλεκ6ιοr αυxvci αιn
oυ(τiτnaii 1ιoι. Δευτdρo μεσΙμερι, Πα
.'^ :^:ζ \ j.,^ -^,.. ^_: -* D
l.ετoc .Cω' / lγo Πρlv οπo τn pΓo\n αυ
Κoλωrιιiκι, 6vα αιεv6 πdvω αrτ6 τnv πε-

ρι6ργωq iρεμn Bαoil'iο.αrg Σoφiαg, μe
ir c μπουκειο Οvι μ;Vεζ Χο1 ivο φ)..τ(ο-
vι ζε.rι6 καφ6.
ΙΙιi5 ftκivnεαv 6λο: Mαθriτρια Λυκειoι,
ndφ ιει cια x6orα τnq τo β, β) io εl oc 

1 
iι-

γιiλoυ οικovcμολ6γου τng επoxrlg, o
oπoiog ιρ6τog κ6ρδιoε το N6μπελ oικo-
voμι:cωv. Πρ6κειται 1ια το βιβλio Mπ
aτrd Ξconomics τoυ Ρ6μπερτ Mαlτ6λ.
.Τo βρnsc oU\αρποoι(6l Συγδυαζι
θεμoιο rcΘοριi τεxlι<ci με (nιri1ιατα ι;rι
καθnμεριvig ζωdg, xρnoψοπotοJoe
oiivθετoυg καv6vεζ τωv olKovoμucιiiv μp,
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} iii 1 \, cιcλjσιι ο]|λ.] Θεμο ιο, cinωζ τα

ιμιb.rrο τilg vοrκοκυριig, Ξixε τnv ικαv6.
τιτε vo μεταιρερει α6vθετεg dlvorεg με
crλd λ6μο. Aυτ6 το πdντρεμα τrrg επι-
c;τnμc ι,ε ιο (cqΓιμερl\a πρoβΜμαιo
το βρrixο πoλri γcnτευτrκ6..F{ταv ο Mo-
rτiλπoυ με εcΞττvευoε.,. Σr1μερο. nερi-
που εiκοαι xρ6vια οργ6τερα, n Mlρd\τα
Jα.ρα ετει :<ρατnoει ιo οn iτυπo τcυ βt-

βnιου. .o oπoiο dμωg φι-λοξεvεi μlc θερ-

μn αφιiρωon ιου'ομπελiαο, ιov οπo,ο

Γωριoε σιn\ oυclοι1ιτοv l:ot ε\a\ε αΙo-
rm1ι,6"'πr φiλrr τoυ. }l γonτεiα τωv οixοvο.

1ικωr, εv6rιvευoε τn Mιρdττo Ξαιρd, πoυ
δ: " υπdκilιρε αιoγ ειjκoλο nι ιροαμδ τng

o1iζoΥεvε1αζiiζ επιxεiρnong του πατf ρο
.ι]ζ, Ο oπoioζ ε L{ε ιτοιρειCι εiσο\ω\ων
κοι αν-ιιπροoωπειι,bv.
Εκτι6E Ελλιiδoq: Mε τo oπoλυτιiριo Λυκεioυ
oπoυδ6ζει αιo Deree oικovoμli{d και
cl;ι oινεxειο φεJ \ ε{ \ ιcι τo ΓlΟνεΠσ n-

μιo τng Πεvoυλβdπα, 6πoυ 6καγε το
l 97 5 :ο μιiαιe ρ ιnc ιαI οργοιερc ιo δι-
δoκτoριx6 τng, πoυ οφoρorioε 6γα οκo-
voμετρι16 Πρ6τUπo τoυ διεθvodg εμπo-

ρiου nου μετρciσε τi κdρδιoε και τι
j:.αοε .r Ελλιiδα απo ιn orivδεori ιnc με
τιv Ξυρωπαiκii Korv6τnτα, F{ τriπr 6ρxι
Jε ,,r1ν iδιο εποxrl να nοi(ει ειδ.οφdρo
ηc nο.xviSιa, .Τα κoλoκιriριo ε ργο(j'
JοU \ cΤo πονε π,o ι Ilμlo διδciα;oνηoc ri

βοnθιixταg oε dρευvεq καθnγirτcδv. To
τελευτοio καλoκαiρι αvorιoιvιbθrι<ε 6τι
εκπρ6oωπo9 τoυ ΔNT θα κdγει
inteΙviews μα πρooλiψειg, Eκδriλωoα
εvδιαφ6ρov, αλλιi μoυ εiπαv 6τι oι θ6-

σε1ζ εixαv ]ζαλυφθεi. Eγc6 τo ξ€xαoα,
ωοπoυ μου ιn,\εφδvnoοv πωg δnμι
ουρμiθirκε μiο κεlιi θJorr, π6ραoα απ6
oυv6ττευξn rιαι 6μvα δεκτli αo ΔNT.
,Eτοι, 

το κoλoκαipι.roι '7 9 βρ6θnxα
αιnv oυdoι1.κτoγ, σιo τμf,μa EρευY6v
τoυ oργαvιo1ιo,j>. Oι ιθrjvolτεζ ζiτn.
οαv oε λιγ6τερoυ9 απ6 τo 3o% τωv
σrloυδCισΙων vα εργαoθoυv μοrrμο ατο
ΔNT' Αvdμεo6 τoυg riταv lcαι n Mιραπα
Ξαφd. Παρ' 6λa αυτd, οloφdoιoε vα τε-
λειωoει τn διατριβii ττrg και αιrr oυv6-
xεια επdoτρεψε και πdλι crτnv Oυοoι
γt(τov, ΚοΘιi]ζ τo ΔNT απoφdαιoε vα
κρατlioει τn θ6on μα mv Eλλnv[δα,
ΠρoσφiρΟι-ιdζ τnζ μdλ1αα τo deSk τnq

Γαλλ{οq. <<Kαι πdλι n τixn dπαιξε τα
παιxviδια τng, καθιiq o υπεiiθυvog τoυ
desit εrρυγε {οφνlκο. ε1δ μιλoυoο 1.αλ.

λικ6 και εixα 1τωσn τωv εU ρωjτακαjv
nρo1 μciτων, r;oι dιοι βριdnκο cε οu ιnv
τn θ6on>>.

1o Δ1\ 1 εΙιεvouε., σiΙ,\ ]-ΛλΙ,]' |oo,, Κoι
τnv τoπoθετεi αιο τμiμo Ροlicy
Development aτrd Revierv. <<.}Ιταγ οτo

μ6oo τng δεκaετiαζ τoυ ,BΟ και τo rιoζd-
vι πoυ dβραζε αιοv κ6oμo iταv n Λατι-
ιιυl Aμιρuιn, ,Ιιαr 

εμoΟο ιoncruc ιrοι
aoxoλτiθrΙζα με mv nεριοxri, Ιυριοο
oλ6κλrρn τn Λαιπαi Αμερrxi. Eixε τε-

ριioι,ο ει διοφiρoν' i.αΘι,3( liιοv n ι ΠoΧn

ιng κρiαnc ιω' xρεωv και cjλεq ο. xjριc
εirαν mρυδεr oτcion πλrρωμωv. fuρo-
κειτo 1aο μια σrrμαπιni δοκιμαoiα γιo
τo ΔNT αιιq ox6σε1q τoυ με τouq Γ{1σιω-

τ69>. 11 παρoυoiα 1ιιαg 1τvαiκαg, και δn
Eλ,\:rriδοc, oπιJοδ1iΠo ι ε tοφlιαζι ι oυ<

o11{o\ ol|ΙΝo jc εjΙ Ιελι ic α'ζ jiωρεC mq
Λατιl-u,'ng Aμερικrig. <,Ημουv 1πωαιti
εκεi ωg La Griega. Πroιεrjω 6τι τελκ<i
6παιξε θετκ6 ρ6λo τo γεγοvοg 6τι
riμουv 1r.:voircα, iιαθιilg τα κλιμιiκιο του

ΔNT fταv αvδροκρoτoιiμεvα, Eixαμε πο-
) ι1 κολεg οxfοι ι( με |oUζ περιoοοιε-

ρoυζ, εKτ6ζ απ6 τo ΠερoJ, που τ6τε
-:___, _- ^o \ _,,--..,: .11ιu\ jιPυP,ulμuι*υ,.
s pιiλoq τοu Kωγοταιlτfψoυ Mnτoο:ιiκR: << Στo

μdoα τoυ 1 99 1, εrnαιρ6φω αιnv Αθrivo,
6πειτα απ6 πρ6τααl τoυ -ι6τε πρωθυ-
iroυργol.i Kωvααπ.ivoυ Mnτooτirκn γιo
νa avολoβω οuoνoμhd\ toυ αυμβoυ-
λog, ΠIiρo dδεια oπ6 τo ΔNT 6ω9 τα μ6'
oατου 1 993 και μ6λιαιο ζiτnoo vα
αvovεο]θεi Yια ιivαv οrι6μn xρ6vo, και

μ6λι9 τnv rαiρα, 6:τεoε n κυ β6ρr.nαn κοι
απολυθrtxαμε 6λοι!> Fl Mιo6lτα Ξαφd
εΓΠσtρ6φε1, λoπ6v, ατnv Eλ.λdδα κοι
ovoλαμβdvει διευθrjrπρια τoυ ou{ovoμι-
Kolj Υρoφεioυ τoυ πρωθιπoυργori. To
αιρατnγεto τng αnvετoι crcnv oδ6 Llρo-
δ6τoυ' <.Eπεoο με τo μoιiτρα οτΙr δoU-
λειci. .FΙταv 

μιο δtjoκoλr επoxri, δι6τι
δεv μπορorjoα vα αrτιλιrφθci ματi πρdγ-

ματα πoυ μα μιivα flταv αυτov6nτα 6βρι'
αrcαv δrjαr<ολα oπαncn πrrv Ιλλ6δα>.
oι πρoτcioειg τilζ δ6xθπιαv πoλλ6q επι-
θdoειq. lιαθω.' ορκε ιoi ονιtδροι]οο' ιυ-
ρiωg cτιg ιδιωτικοποuioειg που πρ6τει-
ι ι . .,Δεv μι εξi nλllξο v οι ι ntθicε ιq,

δι6τι μιiριζα τo ποι6r, onμαrτu<nq μερi.
δοg τoυ Tljrιου Κοi τα συμφ6ρo\,τα Πoυ

βριοκorταv o:lo πioιυ, Δεv iμε ιι ο oμωc
oδιdφορn, αr. και με nρoβλnμdτιoε το

γεγov6g 6τι xιiθnκε πoλriτι1ιog xρ6vοg

1tα τnv ελ},rrvuaιi oκovopιiα>>.

O ριiλo5 τoυ ΣriφαΨΘψ flιΙivoυ:. LΙ Mιραlτο
:αφο Θεωρεi κοθορlcrιικn μο m αυμβo-
λ.rr τnζ πr θdon mq διευθf\τριαζ τoυ

πρωΘυπoυ ρ1.ικor! oιι<ovομu<oι! γραφεioυ
mv τoπoθ6τnσn τoυ Στ6φαvoυ Mavoυ
σto υπο1Jργεio Eθvυαrg Οrκovoμiοg, <Ξi-

vαt xαραKrnρ1σιrκ6 6n εvcil πρ6τειvα vα
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δnλΦοεl 6τl δεv
Γ]ρΟKεlΤαl vα αφnσΦ.,

ΤΦUq ΦrλελειjΘεροιJζ

ΜΦvoq. Av μrτορουμε
Vct σιJμφωvnσouμε
qμφssξ Kqη9]9
Kομ α σε oρΙσμε\iεq
θθοεlq, εi,μαοτε αVοl-

ΧΤOi σε σUVεργασiεq
Kαι Γ|ροεKλoγlKd"tttt 

^t{g

αυμβoυλεdoει, μoυ 6λεγαv 6λoι vα το

ξεx6oω, δι6τι aτoiγετοι πολ* τρlτοiιο'
αμκo ιo ΔNΤ. Mε τo πoυ ονi}cβε ο Ma-
vog, τnv επ6μεlτr μ6ρo αιεiλαμε τιg αιε-
τx6g εrnατoλ6g αιov oργα.,nαμ6 και ο.ε

δrjo εβδoμ6δεc εiτε φθdoει diιμc.:<ιο

αιnv Ιλλdδα. Moυ 6καvαv εr-ιυπωσl1 ]]σ-

oo γρτiγορο μπορoυοε vα αυλλciβεl τα
θ6ματα, n διoρoπ<6τnτ6 τoυ, ο-λ-\6 και
τo γεγov6g 6τι δεv υπoλ6μζε τo πολιτι-
κ6 κ6αιo9, o M6vog μπορεi vα δει κcθο-

ρ6 τα πρdψ.ατα, vo τα ταξιvoμi.οει, εvιb

6xει τo marragemenι abiΙlty μα vα τα
εφαρμ6<rει.,.>> 

.L1ταγ n επo;αi πoυ <6λoι
οπ6φευγαv τn λ6ξn ιδιωτικoπoinαn και

μιλoiloαv μα οπoκροτικoπoι{οειg. Mε.
τd fρθε to ΓLAΣOK και dρxιoε vα xρnαι-

μoπoιεi τn φρ6on μετοxoπoinαl, μια
λεξn noυ πoυθεvιi ο,\-λου o.ov κ5αμο
δει rρnotμoπotεiιοιj,, Mε rnv m ωon
τng κυ βiρlιrong iνΙnτooτdxrr, n Mιρdτπα
Ξοφd βρiαι<ετοι εκι6ζ <εξoυoiοg>. Δd-

xετοι πρoτ6oeιg οπ6 ττι NΔ 1ια vα πολι-
τευθεi, n iδια 6μω9 εnrλ6γει v'α εrποτρd-
ιμεt αιο ιζωιε ρκcj και αιr:ι ot(o\ oμuJ,
επααiμn. Mετa.rιoμiζει ατo Λovδivο και
πρooλαμβ6vετοι oπ6 τn Salomοn Smrt1r

Baπrey,
Εnιαρoφι6 voιiμεφo ?: o Στ6φαvοg NΙdvοg
αλλdζει κοι πd}'ι τα δεδcμ6vα τng ζωrig
τng τοv περοαμ6vo Απρiλrο, 6ταv ιδρriει
ιoυq ΦL)'ελεUθερoυg, FΙ Mlρduα βρi-
ακεται fδn oτnv Αθrlvo μα ouιoγεr,εια-
κοrig λ6γoυg κoι δdxετoι τo κdλεoμo τoυ
Mcj voυ uο ειτο-lιθci αr o .. κδμμα τωv ταυ-

ρωv>, αvαλαμβdvolταg τοv τoμ6α τωv
oυιol oμu;ωv. To ovoμc τlrg Mlριirιοc
Ξoφιi φιγoυρ<iρει οτi1ιιρα αιιc εφnμερi-
δεζ ωζ 6vog απ6 τoυg υπoψiφιoυg αι6-
xouq τnζ ποvσtρατι6g πoυ xriρυξε n NΔ,
L{ iδια δεv cxoiει τιg <Σειρrivεg>, <<,Lτω

δnλιiloει 6τr δεv πρ6κειται vα αφfoω
τoυg Φιλελεtjθερoυg 6oο nγεiται o lιυ-

ριog fuΙiιvοg. Αv μπoρor1με vα αυμφωlιi-
ooυμε 6μωc με κdπoιο κ6μμo oε oρι-
αμ6vεg θ6oει9, εiμαατε αvoιxτοi oε
αυvεργαoieg κoι προεκλo1.ικd..
Εκτιiq πολπικιiq καt o!Ι(Φvομioq: F{ Mιρd\τα
Ξαφd δεv διαβdζει μ6vo oκοvoμκri
noι,nμοτο. Δεv κρυβει τnv αγdrπ, ιilg

γιο τrι oυψραφ6α Aιr, Ριπ και δrr για το

βιβλio τnc Αdas 5hrugged.,,.Εiναι κcι,l
αγαrmμdvn oυγγροφdαg τoυ Aλαv
Ιιρivoποv, o οπο.οc fxει μιΜοει επο-
vειλnμμ6vωg μ, ουτril.
.Aλλn 

οδυvαμfο: <Διαβdζω βιβλiα για τo
Δι6αιnμα. Tα βρiosω oυvaρπαoτικιi,>.
Φυο.ικιi επrθυμεi vα εivαι μεταξli τωv
πρr,3τωv εnιβατιiv τoυ λεωφoρεiου
πoυ θα επιoκεφθεi τo Διι1αιnμo αιo
μdλλov... l
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Λoγiza Ζιclτztι
MIpaπτa Ξaφe

Σ|πα oικaνopιικα επιτ ελεia τns Λοτινιkig Apιερικiq ιi.1'ι0υv

i'λ"'r ωg'<Lα Griegα>. Tελικd, 6μωE, tπαιξε θετικd ρdλο, 
,, on, n+ιoυo, 1,υναtκα, καθ69 τα κλιpιιiκιωτoυ Λιεθνoig

N o1.noματικοt Tαpιεioυ iτατ ατδ ροκρατ ο ψεια'

Ar.τμι Δrιιteπτo Π oΥΛoΥ
Με τιι \ciοω εixα1'ιε καrτοιεE διαφωι,.{εg, α\'λcι εiιlαι

ξνα πoλιτιιc6 προoοlπo πoυ ixειq τnιt aioθnorι

6τι δεν θα oε <πουλnoει>.'.

Υπdρxει tνα ooφ6 yαλλικ6 ριeτ6 rto|υ λt^ει <{"a spectαcle se

troιιye c}ι;ιι'ιs le spectαte ur> _το θtcι1,ια βρiοκετcu. μεσ{1 ζ}τo

ο,*ι:,. m n,*,i, ακρi.δαιτα. Μ.πoρεiνα υπcιρxειμ'πρoοτd
"oλ, 

tuo *ynιouuo,,o,6 θι!η,ιrl ιcaινα μl,ιv 1'ιπoρε{g νοι το δειζ.


