
γνώμη
Το αγαθό ms σταθερότητας
Π ρο ημερών, επκρανήε xns αγοράε έθεσε σε συνδαιτυμόνεε του υπουργούε το εΕήε ερώτημα: «Μπορείτε να φαντασθείτε τι θα συνέβαινε τώρα στην ελληνική οικονομία αν ο κ. Σημίτηε aás είχε ακούσει το 2000 και καθυστερούσε την ένταξη τηε Ελλά- δαε στη Ζώνη του ευρώ ώσπου να προσεγγισθούν επακριβώε, όπωε λέγατε, οι απαιτήσει των ΒρυΕελλών;».Και επειδή το ερώτημα ήταν ρητορικό και οι συνομιλητέε του δεν είχαν εύκολη απάντηση, έσπευσε εκείνοε να τη δώσει: «Η δραχμή δεν θα είχε αντέΕει και θα είχε υποτιμηθεί κανά δυο φορέε, το δολάριο θα ήταν κοντά στιε 500 δρχ., η βενΖίνη θα προσέγγιζε τιε 700 δρχ. το λίτρο, ο πληθωρι- σμόε ίσωε και να είχε εκτιναχθεί Εανά πάνω από 10%, τα επιτόκια θα βρίσκονταν κοντά στο 15% για να καθιστούν ευχερέστερη τη χρηματοδότηση των υψηλών ελλειμμάτων και του δυσθεώ

ρητου χρέουε, και έναε Θεόε Εέρει πόσα άλλα δυστυχή θα συνόδευαν μια τέτοια, τόσο ατυχή επιλογή».
Ε σμιδαν τα φρύδια τουε οι υπουργοί, σύμφωνα με τη διήγηση τρίτου, και έμειναν άφωνοι για λίγο, ενθυμούμενοι προφανώε όσα είχαν πει αντιπολιτευόμενοι τον κ. Σημίτη για τη δήθεν απαράσκευη ένταΕη τηε χώ- ραε στη Ζώνη του ευρώ και κυρίωε τα επόμενα, εκείνα τα θυρυβώδη και Ζημιογόνα περί απογραφήε, που μετέδιδαν όταν ανήλθαν στην εΕουσία.Εχει αΕία ο παραπάνω διάλογοε. Αποκαλύπτει το βάροε του κατακτηθέ- ντοε, σε ανύποπτο χρόνο, αγαθού τηε σταθερότηταε, που συνήθωε προ- σπερνάται και υποβαθμίζεται. Συνήθωε αντιμετωπίζεται ωσάν να υπήρχε από πάντα. Ασθενήε ωε γνωστόν η μνήμη των Ελλήνων και στρεβλωτική επίσηε. Οι περισσότεροι Εεχνούν, άλ

Του Αντωνη Καρακουςηλοι δεν αποδέχονται, ούτε καν αναγνωρίζουν επιλογέε και προσπάθειεε, όσο μακρέε και επίπονεε και αν ήσαν αυτέε.
Ω στόσο στην παρούσα συγκυρία τηε απραΕίαε και τηε απαΕίαε, όπου ούτε στόχοε φαίνεται ούτε σκο- πόε αναδεικνύεται, εκείνεε οι επιλογέε και προσπάθειεε έρχονται σχεδόν από μόνεε τουε στο προσκήνιο. Και βεβαί- ωε φανερώνουν τη διαφορά των πολιτικών περιόδων. Τώρα, μπορεί ο κα- θείε να κατανοήσει πόσο αποδοτική και πόσο επωφελήε υπήρΕε για τη χώρα η εμμονή του κ. Σημίτη για την κα- τάκτηση του αγαθού τηε σταθερότη- ταε. Είναι, βλέπετε, η απόσταση του χρόνου και τα πεπραγμένα τηε «νέαε διακυβέρνησηε» που καθιστούν τιε συ- γκρίσειε επιβεβλημένεε, σαφείε, και ευδιάκριτεε... akarakousis@dolnet.gr
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