Το Εµµελές

"Τὸ νόµισµα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ' ἡµῖν"
(Ἡ ἐκ τοῦ νοµίσµατος συνοχὴ καὶ ἡ ὁµαιχµία, ἡ σύµπνοια)
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ κυρίως οἱ ∆ώδεκα, µὲ τὴν καθιέρωση
τοῦ εὐρὼ ἔχουν κάνει τὸ ἀποφασιστικὸ βῆµα γιὰ τὴν πολιτικὴ
ἕνωσή τους, µὲ πρῶτο τὴν κοινὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἀµυντικὴ πολιτική· ἡ
τρέχουσα διεθνὴς συγκυρία, σὲ µεγαλύτερο βαθµὸ ἀπὸ τὶς
προηγούµενες, ἀναδεικνύει τὴν ἀδυναµία τῆς ΕΕ ἀπέναντι στὴ
διεθνῆ πολιτική, κάτι πού ἔχει, ὁπωσδήποτε, ἐπιπτώσεις καὶ στὸ
εὐρώ. Τὸ πρόβληµα εἶναι γνωστό, τὸ εὐρὼ κυκλοφορεῖ χωρὶς νὰ
διαθέτει τὴν ἀπαραίτητη πολιτικὴ κάλυψη· εἶναι ἡ πρώτη φορὰ
στὴν παγκόσµια ἱστορία, ποὺ πρῶτα κυκλοφορεῖ τὸ νόµισµα καὶ
ἀκολουθεῖ ἡ πολιτικὴ ἕνωση, ἀνεξαρτήτως τῆς τελικής µορφῆς της.
Ἡ προσέγγιση τοῦ προβλήµατος ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία, ἐπειδὴ οἱ
ἱστορικοὶ νόµοι ἰσχύουν πάντοτε. Ἄς ἀρχίσουµε µὲ τὴ θεωρητικὴ
πτυχὴ τοῦ θέµατος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ἡµῶν προγόνους· ἡ
φιλοσοφική τους προσέγγιση εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη, ἐπειδὴ ἀπέχει
πολὺ ἡ θεωρητικὴ σκέψη τῆς ἐποχῆς µας ἀπὸ τὴν ἑλληνική. Ἀξίζει
τὸν κόπο γνωρίζειν αὐτά, ἔστω καὶ ὡς προσέγγιση.
Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιχειρεῖ τὴν βαθύτερη πολιτικὴ µελέτη ὡς πρὸς τὴν
ἔννοια τοῦ νοµίσµατος στὸ πιὸ θεωρητικὸ ἔργο του, τὰ "Ἠθικὰ
Νικοµάχεια", Ε' βιβλίο "περὶ δικαιοσύνης", ὅπου δίδεται ἡ
πληρέστερη πραγµάτευση τῆς θεωρίας τῆς ἀξίας τῆς παραγωγῆς
ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς· τὴν ἀγνοοῦν οἱ θεωρητικοὶ τῆς νεωτέρας
πολιτικῆς οἰκονοµίας· αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέµα. Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει
εἶναι ἡ ἐµµονὴ τοῦ φιλοσόφου στὴ µελήτη τῆς ἐννοίας καὶ τῆς
πρακτικῆς πλευρᾶς τοῦ νοµίσµατος, τὴ σηµασία τῆς κυκλοφορίας
του γιὰ τὴν πόλη, στὸ βιβλίο περὶ δικαιοσύνης· ἀνταλλαγή, νόµισµα
καὶ δικαιοσύνη µελετῶνται ταυτοχρόνως. Ἂς δοῦµε τί λέει.
Ἂν δὲν ὑπάρχει ἀνταλλαγή, δὲν ὑπάρχει κοινωνία· "εἰ δ' οὕτω µὴ
ἦν ἀντιπεπονθέναι, οὐκ ἂν ἦν κοινωνία". Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνταλλαγή,
τὸ παραθέτει µόνος του, γεωργὸς Α, τροφὴ Γ, σκυτοτόµος Β,
ὑποδήµατα ∆· δίδει ὁ γεωργὸς τὴν τροφὴ καὶ παίρνει τὰ
ὑποδήµατα, ἡ βασικὴ µορφὴ τοῦ ἀντιπραγµατισµοῦ. Τὸ ὅτι αὐτὸ
τοὺς συγκρατεῖ, τοὺς συνέχει ἡ ἀνάγκη ὡς κάτι τὸ ἑνιαῖον, γίνεται
φανερὸ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀλλήλων ἢ
ἀµφότεροι ἢ ὁ ἕνας µόνο, δὲν γίνεται ἀνταλλαγή, ὅπως ὅταν δὲν
ἔχει κάποιος ἕνα προϊὸν ζητάει ἄλλο, παράδειγµα προσφορὰ οἴνου
µὲ ἐξαγωγὴ σίτου· "ὅτι δ' ἡ χρεία συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι
ὅταν µὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν ἀλλήλων ἢ ἀµφότεροι ἢ ἅτερος, οὐκ
ἀλλάττονται ὥσπερ ὅταν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οἴνου
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διδόντες σίτου ἐξαγωγήν", µὲ σκοπὸ τὴν ἰσότητα τῆς ὠφελείας γιὰ
τὸν καθένα· "δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασθῆναι". Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ
ἀναφορά, "ἡ χρεία συνέχει", "ἡ χρεία ὦσιν ἀλλήλων"· δηλαδή, ἡ
ἀνάγκη τοὺς συγκρατεῖ ὡς κοινωνία µὲ κύριο µέσο τὴν ἀνταλλαγὴ
τῶν προϊόντων τους. Ὁ µοναδικὸς ἐγγυτὴς γιὰ τὴν ἰσότητα τῆς
ἀνταλλαγῆς εἶναι τὸ νόµισµα· "τὸ νόµισµα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ'
ἡµῖν". Πρὸς τὸ παρὸν ἀρκετὰ µὸνο ἀπ' τὸν Ἀριστοτέλη...
Στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, γιὰ τοὺς λαοὺς ποὺ ἔχουν
ξεπεράσει τὸ στάδιο τοῦ ἀντιπραγµατισµοῦ, ἡ πρώτη πράξη µετὰ
τὴν ἀνακήρυξη ἀπὸ ἕναν λαὸ τῆς ἀνεξαρτησίας του, ἢ ἀπὸ ἕναν
κατακτητὴ τῆς κυριαρχίας του, ἦταν ἡ ἔκδοση νοµίσµατος· ἡ συνοχὴ
τοῦ λαοῦ ἐξασφαλιζόταν µόνο µὲ τὸ νόµισµα. Ὁ στρατὸς κάνει τὶς
κατακτήσεις, ἀλλὰ τὸ νόµισµα συνέχει, ἀποτελεῖ τὸ µόνιµο δεσµὸ
τῶν κατοίκων στὴ µακρά περίοδο, εἰρηνικῆς ἢ µὴ ζωῆς, δὲν ἔχει
σηµασία. Οἱ µεγάλοι κατακτητὲς συνόδευαν τὶς κατακτήσεις τους
µε τὴν ἔκδοση νέου νοµίσµατος· µόνο ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ
ἐπίγονοι βασιλεῖς διετήρησαν τὸ ἑλληνικὸ νόµισµα, τὴν ἀττική
δραχµή, µὲ τὸ δικό τους πρόσωπο ὡς ἔνδειξη τῆς ἐξουσίας των.
Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Εὐρωπαϊκη Ἕνωση, ἡ ὁποία
ἐπιχειρεῖ πρῶτα τὴν καθιέρωση τοῦ νοµίσµατος καὶ στὴ συνέχεια
ἐπιδιώκει τὴν ἀπαραίτητη πολιτικὴ ἕνωση, τὴ βάση γιὰ τὴν στήριξη
τοῦ νοµίσµατος· ἀκόµη καὶ οἱ ἑλληνικὲς πόλεις, τῶν κοινῶν ἢ τῶν
συµπολιτειῶν, εἶχαν καθιερώσει ὁµοσπονδιακὸ σύστηµα
διακυβερνήσεως, µὲ κοινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἄµυνα σὲ
διάφορο βαθµό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν καθιερώσει κοινὸ νόµισµα· τοὺς
ἀρκοῦσε ἡ δραχµή, τὸ κοινὸ νόµισµα· µόνο ποὺ οἱ συµπολιτεῖες
κρίθηκαν στὴν ἀποτυχία ἑνώσεως των Ἑλλήνων. Φυσικὰ ἡ
σηµερινὴ ἐποχὴ εἶναι διαφορετική, ἀλλὰ τὸ πρόβληµα τῆς συνοχῆς
παραµένει τὸ βασικὸ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ νοµίσµατος· πολὺ
περισσότερο εἶναι βασικὸ ὅταν εἶναι νέο νόµισµα καὶ καθιερώνεται
σὲ νέα περιοχὴ ἡ ὁποία περιλαµβάνει πολλὰ κράτη, µὲ διαφορετικὴ
ἱστορία καὶ οἰκονοµικὴ νοοτροπία, ὅπου ὅµως εἶναι δεδοµένο ὅτι
το κύριο χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ ἔντονη µεταβατικότης.
Τρία εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς νέας ἐποχῆς:
α) τὸ λογιστικὸ καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆµα κυριαρχεῖ στὶς
συναλλαγές, διεθνεῖς καὶ ἐσωτερικές, ἐνῶ τὰ κύρια διεθνῆ
νοµίσµατα εἶναι δύο ἢ τρία· ἡ ἐπιβίωση ὀλίγων νοµισµάτων
ἀποτελεῖ τὴν τάση τῆς ἐποχῆς µας, ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ
πολιτικὴ ἰσχὺς ποὺ συνοδεύει τὸ νόµισµα ἀποτελεῖ τὸ ἀντίβαρο γιὰ
τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν µεγάλων κρατῶν.
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β) Ἡ προσφυγὴ στὸ θερµὸ πόλεµο καθίσταται ἀδιανόητη γιὰ
πολλοὺς λόγους, ἀλλὰ ὁ οἰκονοµικὸς πόλεµος φέρει πλέον ὅλο τὸ
βάρος τῶν διεθνῶν συγκρούσεων· αὐτὸ σηµαίνει ὅτι εἶναι δυνατόν,
µικρὲς κρίσεις, τοπικοὶ πόλεµοι, νὰ χρησιµοποιηθοῦν ὡς ἀντίβαρο
στὸν οἰκονοµικὸ πόλεµο, ὅπως συµβαίνει ἀκόµη καὶ στὶς µέρες µας.
γ) Τὴν χαρακτηρίζει ἡ µεταβατικότης ὅσο ἐλάχιστες περιόδους στὴν
ἱστορία· ἡ µετάβαση ἀπὸ τὴ βιοµηχανικὴ παραγωγικὴ διαδικασία,
µὲ τὴ νοοτροπία ποὺ ἔφερε καὶ τὸ ἦθος ποὺ ἐπέβαλε, στὴν ἐποχὴ τῆς
πληροφορικῆς συνοδεύεται ἀπὸ ἀλλαγὲς στὴν πρακτικὴ τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος τῆς πληροφορικῆς δὲν ἔχει ἴσως κανένα
κοινὸ σηµεῖο µὲ τὸν βιοµηχανικὸ ἄνθρωπο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διαδοχὴ
τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο· αὐτὸ µνηµονεύεται παρενθετικῶς, ἔτσι ὡς
ἁπλῆ ἐπισήµανση, ἀλλὰ εἶναι τὸ πιὸ σηµαντικό.
Ἡ διαδικασία ἀποδοχῆς τοῦ εὐρὼ ἦταν ἐπιτυχὴς καὶ µᾶλλον θὰ
συνεχισθεῖ στὰ ἐπόµενα βήµατά του· οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ στὸ
σύνολό τους ἀγκάλιασαν τὸ νέο νόµισµα, ἀφήνοντας τὸ ἐθνικό τους
µὲ ἱστορικὲς ρίζες χιλιετιῶν, ὅπως ἡ δραχµή µας. Ἡ ἀποδοχή του ὡς
διεθνοῦς ἀποθεµατικοῦ νοµίσµατος γίνεται µὲ ρυθµὸ ταχύτερο ἀπὸ
τὸν προβλεπόµενο, καὶ µὲ διαστάσεις εὐρύτερες ἀπὸ τὶς
προγραµµατισθεῖσες· στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἐντοπίζεται τὸ κύριο
πρόβληµα. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρὼ ὡς ἀποθεµατικοῦ νοµίσµατος
ἐνισχύει τὴν ἀποδυνάµωση τῶν ἄλλων ἀποθεµατικῶν νοµισµάτων,
καὶ κυρίως τοῦ δολλαρίου, ἄρα καὶ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς
ἀπηχήσεως τῆς χώρας του· αὐτὴ ἡ πτυχὴ δὲν ἔχει µελετηθεῖ ἐπαρκῶς.
Ἡ ἄλλη πτυχὴ σχετίζεται µὲ τὴ διπολικὴ δοµὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως· στὴν εὐρωζώνη µετέχουν µόνο τὰ δώδεκα κράτη ἀπὸ τὰ
δεκαπέντε τῆς ΕΕ. Ἡ πορεία πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση της πολιτικῆς
καὶ οἰκονοµικὴς ἑνότητος συζητεῖται καὶ ἀποφασίζεται µεταξύ τῶν
∆εκαπέντε, ἀλλὰ ἡ "προστασία" τοῦ εὐρώ, ἡ πολιτική του κάλυψη,
ἀφορᾶ τοὺς ∆ώδεκα. Οἱ περιπτώσεις τῆς παρεµβάσεως στὶς διεθνεῖς
ἀγορὲς συναλλάγµατος, γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ εὐρώ, µπορεῖ νὰ ἔχουν
ὡς παρεπόµενο ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὶς τρεῖς χῶρες τῶν
∆εκαπέντε ποὺ εἶναι ἐκτὸς εὐρωζώνης, µὲ τὴ µορφὴ νοµισµατικῆς,
ἐξωτερικῆς καὶ οἰκονοµικῆς πολιτικῆς· παράδειγµα ἔκρηξη
νοµισµατικῆς κρίσεως µὲ τὴ στερλίνα νὰ ἀκολουθεῖ τὸ δολλάριο καὶ
τὸ εὐρὼ ἀπέναντί τους. Τὰ προβλήµατα εἶναι πραγµατικὰ καὶ
ἀνακύπτουν κατὰ περίπτωση, εἴτε σὲ θέµατα ἐξωτερικῆς καὶ
ἀµυντικῆς πολιτικῆς εἴτε οἰκονοµικῆς πολιτικῆς. ∆ὲν εἶναι δυνατὸν
αὐτὰ νὰ ἀγνοοῦνται. Οἱ Ἕλληνες διαθέτουν τὶς ἱστορικὲς ρίζες καὶ
τὴ φιλοσοφικὴ παρακαταθήκη γιὰ τὴ µελέτη τοῦ προβλήµατος.
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"Τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ πόλις", (Ἡ ὁµαιχµία, ἡ
πολιτικὴ σύµπνοια)
Ὅσα ἀναφέραµε ἴσως θεωρηθοῦν καὶ ὡς εἰσαγωγικά· ἡ ἔννοια τῆς
συνοχῆς εἶναι ὁ βασικὸς συνδετικὸς κρίκος ἑκάστης κοινωνίας,
ἀνεξαρτήτως τῆς πολιτικῆς της µορφῆς· ἀκόµη καὶ σὲ περιόδους
δουλείας τὸ νόµισµα "συνέχει" τὸ λαό, τὴ χώρα. Ὅταν δὲν
διασφαλίζει τὴν ἀναγκαία κοινωνικὴ συνοχή, τότε ἀρχίζουν οἱ
κοινωνικὲς ἐκρήξεις οἱ ὁποῖες εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσουν καὶ σὲ
ἐθνικὲς διεκδικήσεις, ἀπελευθερωτικὰ κινήµατα, χωρὶς νὰ
συνδέονται µὲ δογµατικὴ ἱστορικὴ νοµοτέλεια. Ὁ Σταγειρίτης, πολὺ
πρὶν ἀναφερθεῖ στὴ συνοχή, "ἡ χρεία συνέχει", χρησιµοποιεῖ τὴν
ἐννοια τοῦ "συµµένειν"· "τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ
πόλις", ἡ ἀνταπόδοσις, κατὰ τὴν ἀνταλλαγή, µὲ τὸ µέτρο τῆς
ἀναλογίας καὶ ὄχι τῆς ἰσότητος συγκρατεῖ τὴν πόλιν. ∆ύο ἔννοιες
εἰσάγει ὁ φιλόσοφος· τὴν πόλιν, ὡς µορφὴ πολιτικῆς ὀργανώσεως
καὶ τὴν κατ' ἀναλογίαν ἀνταπόδοση στὶς οἰκονοµικὲς καὶ
κοινωνικὲς σχέσεις· µετὰ ἀπὸ µερικὲς παραγράφους θὰ εἰσάγει τὴν
ἔννοια τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, ὅταν θὰ ἔχει πλέον χρησιµοποιήσει
τὸ παράδειγµα τῆς ἀνταλλαγῆς µεταξὺ τεσσάρων παραγόντων, τῶν
δύο παραγωγῶν, γεωργοῦ καὶ σκυτοτόµου καὶ τῶν προϊόντων τους,
τῆς τροφῆς καὶ τῶν ὑποδηµάτων. Ἡ ἁπλῆ ἀνταλλαγή, µὲ
κυριάρχους τοὺς πολίτας.
Ἡ ἁπλῆ αὐτὴ ἀνταλλαγή, καθορίζεται ἀπὸ τοὺς δύο παραγωγούς,
ὁπότε αὐτοὶ προσδιορίζουν τὴν ἀξία ἕκαστος τοῦ προϊόντος του
καὶ τῆς ἀνταποδόσεως τὴν ὁποία ἀναµένει ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγή του
µὲ τὸ ἄλλο ἀγαθό, αὐτὸ ποὺ τοῦ λείπει· στὴν πιὸ ἁπλῆ ἀνταλλαγὴ
ὅµως, οἱ παράγοντες εἶναι τουλάχιστον τέσσερες, "ἡ γὰρ ἀναλογία
ἰσότης ἐστὶ λόγων, καὶ ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις". Ὁ παραγωγός, ὡς
ἀνεξάρτητη ὀντότης τῆς ἀνταλλαγῆς, δὲν ἀπουσιάζει ποτὲ ἀπὸ τὴν
ἑλληνικὴ πόλη καὶ θεωρία. Ἀµέσως πρὶν ἔχει ὑπογραµµίσει, πὼς τὸ
δίκαιο στὶς διανοµὲς ὁµολογοῦν οἱ πάντες ὅτι διέπεται ἀπὸ κάποια
βασικὴ ἀξία τῆς πολιτείας, ἀλλὰ δὲν ἀποδέχονται ὅλοι τους ὅτι
ἰσχύει ἡ ἰδια ἀξία, παρὰ οἱ µὲν δηµοκρατικοὶ δὲχονται τὴν
ἐλευθερία, οἱ ὀλιγαρχικοὶ τὸν πλοῦτο, ἄλλοι ὀλιγαρχικοὶ τὴν
εὐγένεια καὶ οἱ ἀριστοκρατικοὶ τὴν ἀρετὴ· "τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς
διανοµαῖς ὁµολογοῦσι πάντες κατ' ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν
µέντοι ἀξίαν οὐ τὴν αὐτὴν λέγουσι πάντες ὑπάρχειν, ἀλλ' οἱ µὲν
δηµοκρατικοὶ ἐλευθερίαν, οἱ δ' ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἱ δ'
εὐγένειαν, οἱ δ' ἀριστοκρατικοὶ ἀρετήν". Ἔτσι, λοιπόν, τὸ δίκαιο
τῶν ἀνταλλαγῶν εἶναι κάτι ἀνάλογο· "ἔτσι ἄρα τὸ δίκαιον
ἀνάλογόν τι".
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Ἡ ἀναλογία δὲν εἶναι κάτι τὸ αὐθαίρετο, ἀλλὰ ἐκφράζει τὴν
ἀνταπόδοση στὴν κοινωνία, στὴν ὁποία ὁ πολίτης ἔχει λόγο, στὴν
ὁποία ἰσχύουν οἱ δηµοκρατικὲς διαδικασίες, δηλαδή στὴν πόλη
στὴν ὁποία εἶναι σεβαστὲς οἱ ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν· οἱ διαφορὲς
στὶς ἀξίες ποὺ ἀποδέχονται τὰ διάφορα πολιτεύµατα εἶναι
χαρακτηριστικές: στὴ δηµοκρατία ἀποδέχονται ὡς ἀξία τὴν
ἐλευθερία, ἄρα εἶναι διατεθειµένοι οἱ πολίτες νὰ προβοῦν καὶ σὲ
οἰκονοµικὲς παραχωρήσεις γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τους,
ὅπως εἶναι οἱ θυσίες σὲ ἔκτακτες ἀνάγκες, στὶς ὁποῖες οἱ ἴδιοι οἱ
πολίτες ἀποδέχονται τὴν ἀναλογία κατὰ τὴν ἀνταλλαγή. Ἡ
ἀξιολόγηση τῶν πολιτευµάτων εἶναι ἐνδιαφέρουσα· δὲν πρέπει,
λοιπόν, νὰ µᾶς διαφεύγει τὴν προσοχὴ ὅτι τὸ ζητούµενον εἶναι καὶ
τὸ ἁπλῶς δίκαιο καὶ τὸ πολιτικὸ δίκαιο, εἶναι ἡ διαφορὰ µεταξὺ
τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ δικαίου κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη· "δεῖ
δὲ µὴ λανθάνειν ὅτι τὸ ζητούµενόν ἐστι καὶ τὸ ἁπλῶς δίκαιον καὶ
τὸ πολιτικό δίκαιον". Τὸ πολιτικὸ δίκαιον ἰσχύει ὅπου ὑπάρχει
συµµετοχὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀνθρώπων γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς
αὐταρκείας των κατὰ τὴν ἀναλογία ἢ τὸν ἀριθµό· "τοῦτο δέ ἐστιν
ἐπὶ κοινωνῶν βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν, ἐλευθέρων καὶ ἴσων
ἢ κατ' ἀναλογίαν ἢ κατ' ἀριθµόν". Ὅπου δὲν ἰσχύει αὐτό, ἡ
ἐλευθερία καὶ ἡ ἰσότης, δὲν ἰσχύει τὸ πολιτικὸν δίκαιον, ἀλλὰ
κάποιο δίκαιο ὅµοιο πρὸς αὐτό, ἡ ὑπογράµµιση τῆς σηµασίας τῆς
ἐλευθερίας· "ὥστε ὅσοις µή ἐστι τοῦτο, οὐκ ἔστι τούτοις πρὸς
ἀλλήλοις τὸ πολιτικὸν δίκαιον, ἀλλά τι δίκαιον καὶ καθ'
ὁµοιότητα". Ὅπου ὁ πλοῦτος εἶναι ἡ κυρία ἀξία τῆς πολιτείας, ἐκεῖ
δὲν ἰσχύει τὸ πολιτικόν, ἀλλὰ κάποιο παρόµοιο δίκαιο!
Φαίνεται καθαρὰ ἡ διαφορὰ τοῦ "συνέχω" ἀπὸ τὸ "συµµένω"· ἡ
συνοχὴ εἶναι κάτι ποὺ ἰσχύει σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες, ἀλλὰ τὸ
"συµµένω", ἡ σύµπνοια θὰ ἀπέδιδε καλύτερα τὴν ἔννοια, ἰσχύει
µόνο στὴ δηµοκρατικὴ κοινωνία τῶν ἐλευθέρων πολιτῶν. Οἱ
ἀναφορές µας γίνονται ὡς πρὸς τὴ διαφορὰ στὸ ρόλο τοῦ
νοµίσµατος σὲ ἐλεύθερη πολιτεία καὶ σὲ ἄλλα αὐταρχικὰ
καθεστῶτα· ἐλάχιστες ἀναφορὲς µόνο γίνονται σὲ ἄλλους πρὸς
ἐνίσχυση τῶν θέσεων τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἄλλωστε, ἡ διερεύνηση
τοῦ θέµατος στὴν ἑλληνικὴ γραµµατεία εἶναι ἀδιανόητο ὅτι δύναται
νὰ γίνει σὲ ἁπλῆ µελέτη· τὴν ἁπλῆ προσέγγιση ἐπιχειροῦµε.
Ὁ πατὴρ τῆς ἱστορίας Ἡρόδοτος χρησιµοποιεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ
ρῆµα "συµµένω", στὸ πρῶτο βιβλίο του, "Κλειώ", ὅταν ἀναφέρεται
στὴν πρώτη συµφωνία µεταξύ Λυδῶν καὶ Περσῶν, ὅταν ὁ βασιλεύς
τῶν πρώτων Ἀλυάτης, ἔδωσε τὴν κόρη του Ἀρυήνιν, ὡς γυναῖκα
στὸν Κυαξάρη, υἱό του βασιλέως των Περσῶν Ἀστυάγη. Χωρὶς
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ἰσχυρὰ ἀνάγκη ἰσχυρὲς συµβάσεις δὲν συµµένουν, δὲν εἶναι
σταθερὲς καὶ δὲν διαρκοῦν· "ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς
συµβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συµµένειν", ὅπως τὸ ἀπέδειξε καὶ
ἡ ἱστορία τῶν σχέσεων Λυδῶν καὶ Περσῶν. Ὁ µεγάλος ἱστορικὸς
Θουκυδίδης, χρησιµοποιεῖ τὸ ρῆµα, στὸ πρῶτο του βιβλίο, ὅταν
ἀναφέρεται στὸ τέλος τῆς συµπνοίας τῶν Ἑλλήνων, µετὰ τοὺς
Μηδικοὺς πολέµους· "καὶ ὀλίγον µὲν χρόνον ξυνέµεινεν ἡ
ὁµαιχµία", γιὰ ὀλίγο καιρὸ συνέµεινε ἡ σύµπνοια. Ἡ ὁµαιχµία, ἡ
πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ παράταξη κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια αἰχµὴ τοῦ
δόρατος, ἦταν κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἁπλῆ συνοχή, ἦταν
σύµπνοια· µὲ ἀπλῆ συνοχὴ οἱ Ἕλληνες δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ
φέρουν εἰς πέρας τοὺς Μηδικοὺς πολέµους καὶ νὰ νικήσουν
µάλιστα. Αὐτὸ µᾶς λέει ὁ πολιτικὸς φιλόσοφος, ὁ τόσον σαφὴς καὶ
ἀκριβὴς σὲ κάθε του λέξη.
Ὅταν ὁ Σταγειρίτης χρησιµοποιεῖ τὸ ἴδιο ρῆµα, αὐτὸ
ὑπογραµµίζει. Ὁ Ἡρόδοτος χρησιµοποιεῖ καὶ αὐτὸς µία φορὰ τὴ
λέξη ὁµαιχµία· ὅταν ὁ βασιλεὺς τῆς Μακεδονίας Ἀλέξανδρος ὁ Α',
ὑπόσχεται στοὺς Ἀθηναίους, ὅτι θὰ διασφαλίσουν τὴν ὁµαιχµίαν,
µὲ τοὺς Πέρσες, ἂν ἀποδεχθοῦν τὶς προτάσεις τοῦ διαχειµάσαντος
στὴ Θεσσαλία Μαρδονίου, µετὰ τὴν ἧττα στὴ Σαλαµίνα· "ἔστε
ἐλεύθεροι, ἡµῖν ὁµαιχµίην συνθέµενοι ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης".
Θὰ ἦταν ἐλεύθεροι νὰ συστήσουν ὁµαιχµία, φιλία καὶ συµµαχία
µαζί, χωρὶς δόλο καὶ ἀπάτη· γνώριζε πολὺ καλὰ τὸ τί ὑποσχόταν ὁ
Μαρδόνιος στοὺς Ἀθηναίους: σχεδὸν τὰ πάντα, ἀρκεῖ νὰ τοὺς
ἀποσποῦσε ἀπ' τὴ συµµαχία τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων· ἡ νίκη ἦταν
εὔκολη γιὰ τὸ στρατό του. Αὐτὸ ὀνειρευόταν· ὡς σύλληψη ἦταν
σωστή, ἀλλὰ ὄχι γιὰ ἐλευθέρους πολίτας, ὄχι γιὰ δηµοκρατικὴ πόλη.
Ἀρκετὴ ἡ περιδιάβασή µας· πείθει γιὰ τὴ διαφορὰ µεταξὺ "συνοχῆς"
καὶ "συµπνοίας"· ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα διατηρεῖ τὴν ἐκπληκτικὴ καὶ
µοναδική της σαφήνεια, ἁρµονία καὶ τελειότητα καὶ µᾶς ἐπιτρέπει
νὰ σκιαγραφήσουµε τὴ σηµασία τῆς διαφορᾶς γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους
στὶς µέρες µας. Ὅταν γράφει, "τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον
συµµένει ἡ πόλις", προηγουµένως ἀναφέρει, ὅτι τὶς κοινωνίες τὶς
ἀνταλλακτικές, ὅπου γίνεται ἀνταλλαγή, τὶς συγκρατεῖ, τὶς συνέχει,
αὐτὸ τὸ δίκαιο, τὸ ἀντιπεπονθός, ἡ ἀντιµετάδοση -ἂν καὶ ἡ λέξη
δὲν εἶναι ἡ καλύτερη, τὸ ἀντιπεπονθὸς ἀποδίδει τὴν ἔννοια τῆς
ἀµοιβαίας συµβολῆς, µετοχὴ τοῦ παθητικοῦ παρακειµένου εἶναι
τοῦ ρήµατος πάσχω· προσφέρει κάτι µὲ τὴ συµβολή του, ὁ καθένας
ὡς στέρηση ἀπὸ τὸν ἑαυτό του-, ὅταν γίνεται κατ' ἀναλογίαν καὶ
ὄχι κατὰ ἰσότητα· "ἐν µὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀνταλλακτικαῖς
συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθός, κατ' ἀναλογίαν καὶ
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µὴ κατ' ἰσότητα", προσθέτοντας ὅτι, "τῶ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον
συµµένει ἡ πόλις". Ἐπειδὴ τὰ µέλη τῆς κοινωνίας εἴτε ζητοῦν νὰ
ἀνταποδώσουν στὸν ἔνοχο τὸ κακὸ ποὺ ἔχει διαπράξει, διότι
διαφορετικὰ θὰ ἐπικρατοῦσε κατάσταση ὅµοια µὲ ἐκείνη τῆς
δουλείας, ἂν δὲν τὸ ἀνταποδώσουν, εἴτε µετάδοσις, ἀνταπόδοση,
τοῦ καλοῦ, διότι διαφορετικὰ δὲν γίνεται µετάδοσις, ἐπειδὴ µὲ τὴν
ἀµοιβαία µετάδοση συµµένουν οἱ πόλεις· "ἢ γὰρ τὸ κακῶς ζητοῦσιν,
εἰ δὲ µή, δουλεία δοκεῖ εἶναι εἰ µὴ ἀντιποιήσει· ἢ τὸ εὖ, εἰ δὲ µή,
µετάδοσις οὐ γίνεται, τῇ µεταδόσει δὲ συµµένουσιν". Πάλι τὸ
ρῆµα "συµµένω", ἡ ἀµοιβαία µετάδοσις, ἡ σύµπνοια, συγκρατεῖ τὶς
πόλεις, µαζὶ µὲ τὸ νόµισµα· σὲ ποιὲς πόλεις; στὶς δηµοκρατικές, στὶς
ὁποῖες βασικὴ ἀξία εἶναι ἡ ἐλευθερία, τότε ἰσχύει ἡ µετάδοσις, ἡ
ἀµοιβαία προσφορά, τὸ ἀντιπεπονθός. Ἀπὸ ἄλλες ἀτραποὺς
ἐπιστρέφουµε στὸ ἴδιο σηµεῖο.
Ὅταν πραγµατεύεται ὁ φιλόσοφος στὴ "Ῥητορική" του, τὶς
µορφὲς τοῦ πολιτεύµατος, γράφει ὅτι ὑπάρχουν τέσσερα εἴδη
πολιτειῶν, δηµοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία καὶ µοναρχία·
"εἰσὶν δὲ πολιτεῖαι τέτταρες, δηµοκρατία ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία
µοναρχία". Ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἀναδροµὴ στὴ µελέτη αὐτῶν τῶν
τεσσάρων πολιτειῶν, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ θέµα µας· τὸ
ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται, στὶς ἑπόµενες παραγράφους. Σκοπὸς τῆς
δηµοκρατίας εἶναι ἡ ἐλευθερία, τῆς ὀλιγαρχίας ὁ πλοῦτος, τῆς
ἀριστοκρατίας τὰ σχετικὰ µὲ τὴν παιδεία καὶ τὶς παραδοσιακὲς
συνήθειες... τῆς τυραννίδος ἡ φυλακή, ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας ἀπὸ
τὸ ἴδιο πρόσωπο καὶ µὲ κάθε µέσο· "ἔστι δὲ δηµοκρατίας µὲν τέλος
ἐλευθερία, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος, ἀριστοκρατίας δὲ τὰ περὶ
παιδείαν καὶ τὰ νόµιµα... τυραννίδος δὲ φυλακή". Τὴν προτίµησή
του ὡς πρὸς τὰ πολιτεύµατα, τὴν δίδει ὁ Ἀριστοτέλης, πάλι στὸ Ε'
βιβλίο τῶν "Ἠθικῶν Νικοµαχείων"· ἐπιστρέφουµε στὸ σηµεῖο ἀπὸ
τὸ ὁποῖο ξεκινήσαµε. Ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἰσχύει τὸ πολιτικὸν δίκαιον
καὶ ὄχι τὸ φυσικὸ, δὲν ἀφήνουµε τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας σὲ ἕναν
ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὴ διασφαλίζουµε νὰ ἀσκεῖται σύµφωνα µὲ τοὺς
νόµους, διότι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος θὰ τὴν ἀσκοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του
καὶ θα γινόταν τύραννος· "διὸ οὐκ ἐῶµεν ἄρχειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ
τὸν νόµον, ὅτι ἑαυτῷ τοῦτο ποιεῖ, καὶ γίνεται τύραννος".
Ἡ ἀνασκόπηση τῶν ἐπιχειρηµάτων τοῦ φιλοσόφου εἶναι εὔκολη· ἡ
µετάβαση ἀπὸ τὴ συνοχὴ στὴ σύµπνοια εἶναι τὸ καθοριστικὸ
πολιτικὸ βῆµα γιὰ κάθε πολιτεία· ὅπου ἰσχύει µόνο ἡ συνοχή, τὸ
πιθανώτερο εἶναι τὸ πολίτευµα νὰ ἐκπέσει ἀπὸ ὀλιγαρχία ἢ
ἀριστοκρατία σὲ τυραννία, στὶς ὁποῖες τέλος τοῦ πολιτεύµατος
εἶναι ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φυλακή, ἡ διατήρηση τοῦ συστήµατος τῆς
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ἐξουσίας. Ὅταν ἰσχύει ἡ ὁµαιχµία, ἡ σύµπνοια οἱ πόλεις
συµµένουν, καὶ ἀπαιτοῦν καὶ προϋποθέτουν τὴν ὕπαρξη
δηµοκρατικῶν θεσµῶν, ἔχουν ὡς βασικὴ ἀξία τους τὴν ἐλευθερία· ἡ
Εὐρώπη διέρχεται παρόµοια φάση, µὲ ἐκείνη τῶν Ἑλλήνων κατὰ
τοὺς Μηδικοὺς πολέµους. Ἡ καθιέρωση τοῦ ἑνιαίου νοµίσµατος
ἐπιβάλλει στοὺς Εὐρωπαίους τὴν ἐπανεκτίµηση ὅλων τῶν ἀξιῶν
τους καὶ τῶν παραδόσεών τους, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς τὶς µέρες
µας· στὴ γηραιὰ ἤπειρο ἄνθισαν ὅλα τὰ πολιτικὰ συστήµατα, ἀπὸ
τὴ δηµοκρατία ἕως τὰ πιὸ ὁλοκληρωτικά. Ἀλλὰ τὸ πρόβληµα εἶναι
ὅτι ἡ δηµοκρατία εἶναι τὸ σύστηµα ποὺ διασφαλίζει τὴν ὁµαιχµία
τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ τὴ συνοχὴ τὴν παρέχουν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα
συστήµατα· ἄρα οἱ ἀναζητήσεις τῶν κοινῶν ἀρχῶν ἀφορᾶ µόνο τὴ
δηµοκρατία, µὲ τὶς βαθειές της ρίζες µόνο στὴν Εὐρώπη.
Ἡ ἄλλη πτυχὴ τῶν ἀναζητήσεων αὐτῶν συνδέεται µὲ τὴν
ἀναγνώριση τῆς ἀντιµεταδόσεως, τοῦ ἀντιπεπονθότος, ὡς κατ'
ἀναλογίαν ἀνταλλαγῆς καὶ ὄχι κατ' ἰσότητα· δηλαδή, στὴν
ἀνταλλαγη, "ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις", ὅπου τουλάχιστον
ὑπάρχουν τέσσερες παράγοντες, ἡ ἔµφαση δίδεται στοὺς δύο
παραγωγούς· τὰ ἀγαθὰ δὲν αὐτονοµοῦνται καὶ δὲν γίνονται τὰ
ἐµπορεύµατα οἱ πολίτες τοῦ κόσµου, κυρίαρχοι καὶ παντοδύναµοι,
εἴτε µὲ τὴν ὑλική τους εἴτε µὲ τὴν ἄυλη, ἠλεκτρονική τους µορφή.
Ὅταν ἀποδεχθοῦµε ὡς ἐπίκαιρη καὶ ζωτικὴ γιὰ τοὺς Ευρωπαίους
τὴν ἀναγνώριση τῶν ἀρχῶν αὐτῶν, τότε εἶναι πιὸ εὔκολη ἡ
προσέγγιση καὶ τῶν προβληµάτων τῆς ἐποχῆς τῆς πληροφορικῆς, µὲ
τὴν ἀνάγκη συνθέσεως καὶ δηµιουργικότητος ποὺ ἐπιβάλλει σὲ
ὅλους τοὺς πολίτες, ἐργαζοµένους καὶ µή· µία ἄλλη πτυχὴ τὴν ὁποία
πραγµατεύονται πληρέστερα οἱ ἀρχαῖοι ἡµῶν πρόγονοι.
Ἡ κυρία συνεισφορὰ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι ὅτι ἡ
ἀντιµετάδοσις, τὸ ἀντιπεπονθός, εἶναι ἔννοια πρακτικὴ κατ'
ἀναλογίαν καὶ ὄχι κατ' ἰσότητα· δηλαδή, εἶναι ἔννοια ποιοτικὴ καὶ
ὄχι ποσοτική· εἶναι κατ' ἐξοχήν, πολιτική, καὶ διασφαλίζει τὴ
σύµπνοια, τὴν ὁµαιχµίαν. Ὅταν ἐκπέσει σὲ ἔννοια κατ' ἰσότητα,
ποσοτική, τότε καὶ ἡ πολιτεία κινδυνεύει νὰ ἐκπέσει σὲ ὀλιγαρχία ἢ
τυραννία· τὸ κυνῆγι τοῦ πλούτου, τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς
παραγωγικότητος τῶν τελευταίων δεκαετίων πείθει, χωρὶς νὰ
συνεκτιµήσουµε τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ
τὶς περιφερειακὲς ἀνισότητες στὸν πλανήτη µας.
Χρῆστος Ζ. Καρανίκας,
Καισαριανή-Καλαµάκι,
Μάϊος 2002
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