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     Τὸ εὐρώ, ὁλκὸς τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως  
 
Ἡ ἀναθεώρηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης ὁλοκληρώνεται τὴν 
στιγµὴ ποὺ δύο ἄλλα γεγονότα διέπουν τὴν καθηµερινὴ ζωὴ τῶν 
Εὐρωπαίων· τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἐπιτυχία τοῦ εὐρὼ καὶ ἡ πολιτικὴ 
ἀποδοχή του ἀπὸ τρίτες χῶρες· τὸ δεύτερο εἶναι ἡ αὐτονοµία τῆς 
Εὐρωζώνης, τῆς Εὐρώπης δηλαδή, γιὰ πρώτη φορὰ µεταπολεµικά, 
ἀπέναντι στοὺς Ἀµερικανούς. Ἔτσι οἱ προτάσεις τοῦ προέδρου τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Συνελεύσεως γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Συνθήκης δὲν ἐξέπληξαν κανέναν· κινήθηκαν µέσα στὰ πλαίσια 
τῶν γνωστῶν ἀπόψεών του γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση. 
Γνωρίζει τὶς εὐαισθησίες τῶν Εὐρωπαίων πολὺ καλύτερα µᾶλλον 
ἀπ' τοὺς ἐν ἐνεργεία πολιτικούς· δηλαδή, γνωρίζει ὅτι τὸ κύριο 
πρόβληµα µὲ τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ ἀναγνώριση  ἀπὸ τοὺς συµπολίτες 
του τῆς σηµασίας τῶν ἱστορικῶν µας πηγῶν στὴν ἀποδοχὴ τῶν 
νέων θεσµῶν. Ὁ Βαλλερὺ Ζισκὰρ Ντ' Ἐσταίν, ὑπογραµµίζει ὅτι ἡ 
Ἑνωµένη Εὐρώπη ἀντλεῖ ἀπ' τὶς ἱστορικές της ρίζες, τὴν ἑλληνικὴ 
φιλοσοφία, τὸ ρωµαϊκὸ δίκαιο καὶ τὴ χριστιανικὴ θρησκεία. 
            
Ἡ ἀναφορὰ στὶς ἱστορικὲς ρίζες ἔχει ἐξαιρετικὴ βαρύτητα, ἐπειδὴ 
γίνεται ὕστερα ἀπὸ, τὴν πρώτη µετὰ τὸν πόλεµο, ἀνεξάρτητη 
παρουσία τῆς Εὐρωζώνης στὴ διεθνῆ σκηνή, ὅπως συνέβη µὲ τὸ 
θέµα τοῦ Ἰράκ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς 
Εὐρώπης κινοῦνται, µὲ διάφορὸ βηµατισµό, δύο δυνάµεις: Στὴν 
ἐπιφάνεια εὑρίσκονται τὰ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα, Συµβούλιο, 
Ἐπιτροπή, Κοινοβούλιο µὲ τὶς ὑπηρεσίες τους καὶ τὸ θεσµικό τους 
πλαίσιο· αὐτὰ τὰ ὄργανα ἔχουν καθιερώσει καὶ ἐπιβάλλει τὰ 
βήµατα τῆς σταδιακῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως. Κάτω ἀπὸ τὴν 
ἐπιφάνεια κινοῦνται οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, µὲ τὴ δική τους «γλῶσσα» 
ἐπικοινωνίας καὶ τὸν δικό τους τρόπο ἀποδοχῆς τῶν θεσµικῶν 
ἀλλαγῶν· προπερνώντας τὰ γεγονότα τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας -
τῶν ὁποίων ἡ ἑρµηνεία δὲν εἶναι τῆς στιγµῆς-, ἐπὶ πενῆντα χρόνια οἱ 
εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ χειραφετήθηκαν ἀπὸ τὶς ἱστορικές τους 
«ἁµαρτίες» καὶ περιφρόνησαν τὴν ὑστερία τοῦ πολέµου, ἡ ὁποία 
ἔχει καλλιεργηθεῖ λίαν ἐντέχνως µερικὲς φορές. 
 
Τὴν ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἑνιαίας συνειδήσεως τῶν Εὐρωπαίων φέρει 
ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρὼ καὶ ἡ ἀδιαµφισβήτητη ἐπιτυχία του ἐντὸς ἑνὸς  
ἑξαµήνου ἀπὸ τὴν καθιέρωσή του· εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν 
ἱστορία ποὺ ἐπιβάλλεται καὶ γίνεται ἀποδεκτό, καὶ µάλιστα σὲ 
τόσο σύντοµο χρονικὸ διάστηµα καὶ µὲ τόση προθυµία, νέο νόµισµα 
σὲ ἑνιαῖο "κρατικὸ" χῶρο, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἡ πολιτικὴ 
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ἕνωση, δηλαδὴ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς θεσµοθετήσεώς της. Ἄλωστε 
εἶναι ἔντονες οἱ τάσεις διατηρήσεως τῆς παλαιᾶς ἀνεξαρτήτου 
κρατικῆς ὀντότητος ἀπὸ πολλοὺς ἑταίρους τῆς εὐρωζώνης, οἱ 
ὁποῖοι διατηροῦν ἐµφανῶς τὶς προηγούµενες διεθνεῖς ἐξαρτήσεις 
τους, ἔστω καὶ ἂν εὔκολα ὑποχωροῦν, ὅπως ἐφάνη µὲ τὸ Ἰρακινό.     
   Τὸ νόµισµα, ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴ φύση, ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει 
τὸν ἑνιαῖο πολιτικὸ χώρο, τὴν πολιτικὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν προάσπισή 
του· ἡ πολιτικὴ ἀρχὴ δίδει στὸ νόµισµα τὴν ψυχολογικὴ κάλυψη 
τῆς ἀποδοχῆς του ἀπ' τὸ λαὸ στὸν ἑνιαῖο χῶρο ὅπου κατοικεῖ, τοῦ 
ὁποίου τὶς ἀνάγκες ὑπηρετεῖ καὶ τὴν ἑνιαία συνείδησή του 
ἐνδυναµώνει.  «Τὸ νόµισµα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ� ἡµῖν», γράφει ὁ 
Ἀριστοτέλης. ∆ηλαδή, ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητος τῶν κατοίκων τοῦ 
ἑνιαίου χώρου εἶναι τὸ νόµισµα· γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὅλοι οἱ 
κατακτητές, ἀλλὰ καὶ οἱ πόλεις ἢ τὰ κράτη µετὰ τὴν κατάκτηση ἢ 
τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τους, ἐξέδιδαν τὸ δικό τους 
νόµισµα, ἐπειδὴ τὸ νόµισµα τοὺς προσέφερε τὴν ἐγγύηση τῆς 
ἑνότητος τοῦ χώρου καὶ διασφάλιζε τὴν ἑνιαία συνείδηση στὴν 
καθηµερινὴ τριβὴ τῶν ὑπό τὴν ἑνιαία ἐξουσία διαβιούντων.   
   Γνώριζαν ἄριστα οἱ Ἕλληνες, πέραν τῆς οἰκονοµικῆς, τὴν 
πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ νοµίσµατος, «τὴν ἐκ τοῦ 
νοµίσµατος συνοχήν», ὡς πολιτικὴ θεωρία καὶ πρακτική· "ἡ χρεία 
συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν», λέγει ὁ Σταγειρίτης· τὸ νόµισµα ἐγγυᾶται 
τὴ συνοχή, καθιστώντας τὸ χῶρο ἑνιαῖο σύνολο, «ὡς κάτι ἑνιαίο», 
ἐπειδὴ ὑπηρετεί τὴν ἀνάγκη, τὴν χρείαν, τῶν κατοίκων τοῦ ἑνιαίου 
συνόλου. Ὁ µόνος µεγάλος στρατηλάτης ὁ ὁποῖος δὲν ἐξέδωσε νέο 
νόµισµα εἶναι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος διατήρησε τὴν ἀττικὴ 
δραχµή, χαράσσοντας ὅµως τὴν προτοµή του πάνω της· δὲν ἤθελε ὁ 
Ἀλέξανδρος  διασπάσαι τὴν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ γιὰ 
τὸ λόγο αὐτὸ ἀπέφυγε τὴν ἔκδοση ἄλλου νοµίσµατος.  
 
Τὸ εὐρωπαϊκὸ ἱστορικὸ προγούµενο εἶναι οἱ ἑλληνικὲς 
συµπολιτεῖες τὸν 3ο καὶ 2ο π.Χ. αἰῶνα· ἡ ἀχαϊκὴ καὶ ἡ αἰτωλικὴ 
συµπολιτεία εἶχαν ἑνωθεῖ εἰρηνικά, διέθεταν καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ 
τὴν οἰκονοµικὴ ἑνότητα τῶν ἐλευθέρων πόλεων ποὺ τὶς ἀπάρτιζαν, 
ὅπως καὶ τὸ ἑνιαῖο νόµισιµα, ἄρα ὑπερτεροῦσαν ἀπέναντι στοὺς 
Ρωµαίους. Τοὺς ἔλειπε ἕνα καὶ µόνο: ἡ ἐθνική ἑνότης, µὲ 
προέκταση τὴν ἑνιαία στρατιωτικὴ  ἀντιπαράταξη· ἔπρεπε 
ἀποτελέσαι µία συµπολιτεία ἡ ὁποία θὰ προσέλκυε καὶ τὶς ἄλλες 
ἑλληνικές πόλεις. Αὐτὸ ποὺ εἶχε συµβεῖ στοὺς Μηδικοὺς πολέµους 
καὶ στὴν ἑνότητα ἐπὶ Φιλίπου καὶ Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν κατάκτηση 
τῆς περσικῆς αὐτοκρατορίας, ἔλειπε στὰ κρίσιµα χρόνια τοῦ τέλους 
τοῦ τρίτου π.Χ. αἰῶνος. Ὡς ἁπλῆ ἱστορικὴ µνεία ἀναφέρονται αὐτά.  
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Ἡ κεντροµόλος δύναµις τοῦ δολλαρίου 
 
Τὸ ἱστορικὸ προηγούµενο στὴ νεώτερη ἐποχὴ βρίσκεται στὶς 
Ἡνωµένες Πολιτεῖες τῆς Ἀµερικῆς· ἀµέσως µετὰ τὴν κήρυξη τῆς 
ἐπαναστάσεως, καὶ πρὶν ἀκόµη φανεῖ ὅτι οἱ δεκατρεῖς πολιτεῖες θὰ 
ἐπιτύχουν στὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῆς θαλασσοκράτειρας Μεγάλης 
Βρεταννίας, µία Ἐπιτροπὴ τοῦ ἐπαναστατικοῦ Κογκρέσσου, 
ἀποφάσισε στὶς 22 Μαϊου 1776, τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἱσπανικοῦ 
δολλαρίου ὡς βασικοῦ νοµίσµατος καὶ στὶς 2 Σεπτεµβρίου τοῦ ἰδίου 
ἔτους ὅρισε προσωρινὰ τὴν ἀντιστοιχία του σὲ ἄργυρο. Γνώριζαν οἱ 
ἐπαναστάτες, ἀπὸ τὴν καθηµερινή τους ζωὴ καὶ ὄχι ἀπὸ θεωρητικὰ 
βιβλία, ὅτι, ἀφοῦ ἀποφάσιζαν διακόψαι κάθε δεσµὸ µὲ τὴν ἀγγλικὴ 
ἐξουσία, ἔπρεπε νὰ βροῦν ἄλλο νόµισµα ποὺ θὰ κάλυπτε τὶς ἄµεσες 
καὶ ἐπιτακτικὲς ἀνάγκες τῶν συµπολιτῶν τους. "∆ὲν ἀποτελεῖ 
ἔκπληξη τὸ γεγονός, ἀναφέρει ὁ Ἀµερικανὸς ἱστορικὸς καὶ 
οἰκονοµολόγος Edwin Vieira στὴν ἐκπληκτική του ἀνάλυση, "Τί 
εἶναι τὸ δολλάριο", ὅτι τὸ Ἠπειρωτικὸ Κογκρέσσο πρῶτα 
χρησιµοποίησε τὸ ἱσπανικὸ δολλάριο, καὶ µετὰ ἔλαβε τὰ ἀναγκαῖα 
µέτρα γιὰ τὴν κυκλοφορία του ὡς τὸ σταθερὸ µέτρο ἀξίας".  
   Ἐπὶ ἕξι χρόνια χρησιµοποιοῦσαν τὸ ἱσπανικὸ δολλάριο οἱ 
ἐπαναστηµένες πολιτεῖες, καὶ µόνο τὸ 1782 τὸ Κογκρέσσο συζήτησε 
τὴ µορφὴ καὶ τὴν ἀκριβῆ ἀντιστοιχία του σὲ ἄργυρο· ἡ ἐφαρµογὴ 
τοῦ δεκαδικοῦ συστήµατος ἀπὸ τὸν Τόµας Τζέφερσον καὶ ἡ χάραξη 
τοῦ πρώτου ἀµερικανικοῦ δολλαρίου ἀπὸ τὸν Βενιαµὶν Φραγκλίνο 
τὸ 1788, τὸ καθιερώσαν ἐπισήµως µὲ τὴν κοπή του σὲ ἀµερικανικὸ 
χυτήριο τὸ 1792. Οἱ λόγοι, ποὺ ὑποχρέωσαν τοὺς πατέρες τῆς 
ἀνεξαρτησίας στὶς ἀποφάσεις τους ἔχουν σηµασία· γνώριζαν πολὺ 
καλὰ ὅτι στὶς πρῶτες δεκατρεῖς πολιτεῖες οἱ συνεκτικοὶ δεσµοὶ 
ἦταν χαλαροί· ἑκάστη πολιτεία ἐλάµβανε αὐστηρὰ µέτρα γιὰ τὴν 
προστασία τῆς ἀνεξαρτησίας της καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ βασικά της 
προνόµια ἦταν τὸ δικαίωµα ἐλέγχου τοῦ νοµίσµατος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρά, στὴ Νέα Ἀγγλία εἶχαν καταφύγει κυρίως Ἀγγλοσάξωνες  
προτεστάντες, ἐνῶ στὶς νότιες πολιτεῖες ἡ πλειοψηφία ἦταν Κέλτες 
καὶ Γαλάτες· ὁ µόνος συνεκτικός τους κρίκος ἦταν ὁ φόβος 
ἀπέναντι στὴν ἀγγλικὴ ἀποικοκρατία·  ὁ πόλεµος τοὺς ἔδενε µὲ τὸ 
αἷµα τῶν παιδιῶν τους. Ἀντίθετα, στὸν ἐµφύλιο πόλεµο, τὸ 
δολλάριο χρησιµοποιοῦσαν ὡς νόµισµα ἀµφότερες οἱ πλευρές.  
 
Ἡ διασφάλιση τῶν συνεκτικῶν δεσµῶν ὤθησε τοὺς πατέρες τῆς 
ἀνεξαρτησίας ἀπορρίψαι τὴν ἀγγλικὴ λίρα ὡς νόµισµά τους, ἐπειδὴ 
στὴν πράξη αὐτὸ θὰ σήµαινε τὴ συνέχιση τῆς βρεταννικῆς 
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κυριαρχίας· ἡ σύλληψη τοῦ Τζέφερσον γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ 
δεκαδικοῦ συστήµατος προσέδωσε στὸ δολλάριο ἄνεση στὶς 
καθηµερινὲς δοσοληψίες, κάτι ποὺ ἔλεπε ἀπὸ τὸ πολύπλοκο 
σύστηµα τῆς παλαιᾶς στερλίνας. Ἐπίσης µὲ τὴν ἐπίσηµη καθιέρωσή 
του, τὸ δολλάριο ἐνίσχυσε τὴν ἑνιαία ἀµερικανικὴ συνείδηση στὰ 
πρῶτα δύσκολα χρόνια τοῦ νέου ὁµοσπονδιακοῦ κράτους. Τὸ 
ἱσπανικὸ δολλάριο θεωρήθηκε ὡς καλύτερη λύση, καὶ ἀποδείχθηκε 
ἄριστη, ἐπειδὴ στὸ νέο κόσµο τὸ νόµισµα αὐτὸ τὸ προτιµοῦσαν στὶς 
συναλλαγές· τὸ δολλάριο προέρχεται ἀπὸ τὰ νοµίσµατα thallers, µὲ 
βάση τὸν ἄργυρο, τοῦ κόµητος Count Schlick τῆς πόλεως Joachim�s 
Thai τῆς Βαυαρίας·  ὁ κόµης τὰ ἔκοψε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1519 καὶ 
ἔγινε γνωστὰ ὡς Schlickthaller. Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ Ἱσπανία, 
µετὰ τὴ νοµισµατικὴ µεταρρύθµιση τοῦ 1497 ἔκοψε τὸ νόµισµα τῶν 
ὀκτὼ ρεάλ, silverreal, κυρίως γιὰ τὸ Νέο Κόσµο, τὸ ὁποῖο, ἐπειδὴ 
ἔµοιαζε µὲ τὸ thaller, ὀνοµάσθηκε δολλάριο· τὸ 1704 καθιερώθηκε 
τὸ silverreal καὶ ἐπισήµως µὲ διάταγµα τῆς βασιλλίσης Ἄννης.  
 
Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐµπειρία 
  
Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση παρουσιάζεται τὸ ἴδιο φαινόµενο µὲ τὴν 
ἀντίστροφη ροή· οἱ δώδεκα λαοὶ ἀποδέχθηκαν ἀσµένως τὸ εὐρώ, 
ἔστω καὶ χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολιτικῆς τους ἑνότητος. 
∆ηλαδή,  ἐπιβλήθηκε ἐκ τῆς λαϊκῆς βάσεως ἡ πολιτικὴ ἑνότης, 
ἐπειδὴ αὐτὸ σηµαίνει ἡ ἀνάδειξη τῆς ἑνιαίας συνειδήσεως τῶν 
δώδεκα λαῶν, µέσω τοῦ νοµίσµατος, παρὰ τὸ ὅτι τὰ θεσµικά 
ὄργανα ὑστεροῦν ἢ ἕπονται. Τὸ θέµα εἶναι ἡ ἄρση τῆς ἐµφανοῦς 
δυσαρµονίας, µὲ τὴν ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἑνότητος, µεταξύ τῆς 
ἑνιαίας συνειδήσεως καὶ τῆς πολιτικῆς καλύψεως τοῦ νοµίσµατος.  
 
Οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ζοῦν τὴν ἐποχή τους· ἡ διάκριση µεταξὺ τῆς 
καθηµερινότητος, µὲ τὶς ἀναπόφευκτες τριβές της, καὶ τῆς 
ἀνατάσεως χαρακτηρίζει πάντοτε τὶς ἱστορικές ἀλλαγές. Οἱ 
Εὐρωπαῖοι, χάρις στὴν ἀνάτασή τους, χειραφετήθηκαν ἀπὸ τὶς 
ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς δεσµεύσεις µὲ τὰ ἐθνικά τους νοµίσµατα 
�µερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν- καὶ 
ἀποδέχθηκαν τὸ εὐρώ· ἡ οἰκονοµικὴ τριβὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν 
ψυχολογικὸ παράγοντα τῆς ἐµπιστοσύνης πρὸς τὸ νόµισµα ὡς 
πρῶτο βῆµα, ἐπειδὴ σὲ αὐτὸ ἀποταµιεύει καὶ ἐπενδύει ὁ καθένας 
ὁλόκληρη τὴ ζωή του. Ἀνεξαρτήτως τῆς ὑστερήσεως τῶν θεσµικῶν 
ὀργάνων καὶ τῆς ἀπουσίας τῆς θεσµικῆς πολιτικῆς ἑνότητος, οἱ 
δώδεκα λαοὶ πίστεψαν στὴν πράξη στὸ εὐρὼ καὶ τὸ ἐπέβαλαν. 
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Τὸ εὐρώ, σὲ δεύτερο βῆµα, ἔχει ἀποδείξει τὴν πολιτικὴ καὶ 
οἰκονοµική του ἀπήχηση, ἐπειδὴ ἔχει γίνει ἀποδεκτὸ καὶ ἀπὸ τὶς 
ὑπό ἔνταξη χῶρες ὡς ἀποθεµατικὸ νόµισµα, καὶ ὡς καθηµερινὸ 
χρῆµα σὲ πολλὲς ἀπό αὐτές. Ἄρα διαθέτει τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν 
ψυχολογικὴ στήριξη ἀπό τὸν εὐρύτερο εὐρωπαϊκὸ χῶρο, τὸν ὁποῖο 
ἐκλήθη ὑπηρετεῖν καὶ συνέχειν· ἡ ἐκ τοῦ νοµίσµατος συνοχή τοῦ 
εὐρυτέρου εὐρωπαϊκοῦ χώρου διεσφαλίσθη.  
   Στὴ συνέχεια ἔγινε καὶ τὸ τρίτο βῆµα, ὡς συµπλήρωµα τοῦ 
δευτέρου: ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρὼ ὡς ἀποθεµατικοῦ νοµίσµατος καὶ 
ἀπὸ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, οἱ ὁποῖες γνωρίζουν ὅτι δὲν 
πρόκειται ποτὲ ἐνταχθῆναι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως εἶναι 
π.χ. οἱ ρωσσικὲς χῶρες. Ἄρα ἀπέκτησε εὐρύτερη πολιτικὴ 
διάσταση· τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονοµικὴ δυναµικὴ τῆς Εὐρωζώνης 
τὴν ὁποία ἀντιλαµβάνονται καὶ ἀποδέχονται οἱ τρίτοι λαοί.  
 
Τὸ τρίτο βῆµα εἶναι τὸ πιὸ σηµαντικὸ ὡς πρὸς τὴν πολιτικὴ 
κάλυψη τοῦ εὐρὼ στὸ ἐξωτερικό· πολλὲς ἄλλες χῶρες, καὶ ἐκτὸς 
Εὐρώπης, ἀποδέχονται τὸ εὐρὼ ὡς ἀποθεµατικὸ νόµισµα, ἄρα 
θεωροῦν ὡς δεδοµένη τὴν πολιτική του κάλυψη ἕως τὴν περιοχή 
τους· ἡ κάλυψη αὐτὴ ἔχει περισσότερο ψυχολογικὴ σηµασία, ἀπὸ 
πλευρᾶς ἐµπιστοσύνης τῶν λαῶν καὶ τῶν κυβερνήσεων τους πρὸς 
τὴν παρουσία στὴ διεθνῆ σκηνή τοῦ νοµίσµατος, καὶ λιγότερο ὡς 
ἐπιφέρουσα καὶ ἄλλες ἐνέργειες ποὺ ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὸ 
διεθνὲς ἀποθεµατικὸ νόµισµα. Αὐτὰ ὅµως εἶναι ἄλλη ἱστορία! 
 
Ἡ δυναµικὴ διεθνὴς παρουσία 
 
Οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις ἔφεραν στὸ προσκήνιο τὴν ἀνάγκη πολιτικῆς 
καλύψεως τοῦ εὐρὼ ἀπ' τὶς µεγάλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης· τοὺς 
πρώτους  µῆνες τὸ ἑνιαῖο εὐρωπαϊκὸ νόµισµα εἶχε κερδίσει τὴν 
ἀποδοχὴ πολλῶν χωρῶν ὡς ἀποθεµατικό τους νόµισµα, ὅπως καὶ 
τὴν ἀνεξαρτησία του στὶς ἀγορὲς συναλλάγµατος. Ἔλειπε ἕνα µόνο· 
ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀνεξαρτήτου πολιτικῆς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης· 
αὐτὸ ἐπετεύχθη µὲ δύο κινήσεις: Μὲ τὴ ρητὴ ἀπόρριψη ἀπὸ τὸ 
Γερµανὸ καγκελλάριο τῆς ἀµερικανικῆς πιέσεως γιὰ εἰσβολὴ στὸ 
Ἰράκ, καὶ µὲ τὴν προβολὴ ἀπὸ τὴ Γαλλία τοῦ δικαιώµατος τῆς 
ἀρνησικυρίας στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας· ἡ Εὐρωζώνη ἀπέδειξε ὅτι 
διαθέτει ὄχι µόνο τὸ δικαίωµα τῆς ἀρνησικυρίας στὸ Συµβούλιο 
Ἀσφαλείας, µὲ  τὴ Γαλλία ὡς µόνιµο µέλος, ἀλλὰ καὶ τὴ 
δυνατότητα συνοχῆς γύρω της καὶ ἄλλων δύο µεγάλων δυνάµεων, 
τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Κίνας· ἡ Βρεταννία, µὲ τὴν ταύτισή της µὲ τὴν 
ἀµερικανικὴ πολιτικὴ, συνέχισε τὴ φυγόκεντρη πορεία της ἀπὸ τὴν 



Το Εµµελές 

6         �Τὸ εὐρώ, ὁλκὸς τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως� 

Εὐρωζώνη. Ἔκτοτε οἱ ἐσωτερικές συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
ΕΕ λαµβάνουν ἄλλες διαστάσεις, ὅπως ἔγινε κατὰ τὸ ἔκτακτο 
Εὐρωπαϊκὸ Συµβούλιο τῶν Βρυξελλῶν στὸ τέλος Ὀκτωβρίου. 
 
Ἡ στάση τῶν δύο µεγάλων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης στὸ θέµα τοῦ 
Ἰράκ, µὲ τὶς εὐρύτερες προεκτάσεις του, ἀπέδειξε ὅτι οἱ κορυφαῖοι 
Εὐρωπαῖοι ἐπικοινωνοῦν µὲ τοὺς λαούς τους καὶ λαµβάνουν τὰ 
µηνύµατά τους, ὡς πρὸς τὴ δυναµικὴ τῆς ἐµπιστοσύνης πρὸς τὸ 
νόµισµα ὡς ψυχολογικοῦ παράγοντος, ἄρα καὶ τῆς ἀπαραίτητης 
προστασίας του· ἔδειξαν στοὺς λαούς τους ὅτι σέβονται καὶ 
ἐνισχύουν τὴν ἀνάδυση τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς συνειδήσεως. Ἡ 
ἐµµονὴ τῶν Γάλλων καὶ τῶν Γερµανῶν καὶ ἡ διαφωνία Ζὰκ Σιρὰκ 
καὶ Τόνυ Μπλαιρ ὡς πρὸς τὸ θέµα τοῦ Ἰράκ, εἶχαν καὶ τὴν 
ψυχολογική τους πτυχή· αἰσθάνθηκαν οἱ λαοὶ τῆς Εὐρωζώνης, στὴν 
καθηµερινή τους ζωή, τὴν πλήρη πολιτική τους κάλυψη.  
 
Προσεγγίζοντας τὸ θέµα ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ γωνία παρατηροῦµε, ὅτι 
κατέδειξαν οἱ δύο χῶρες στοὺς δώδεκα λαούς ὅτι γνωρίζουν ἄριστα 
πὼς οἱαδήποτε ἔξωθεν ἀπειλὴ, ἐναντίον οἱασδήποτε ἐλαχίστης 
περιοχῆς τοῦ ἑνιαίου χώρου, ἀντανακλᾶ αὐτοµάτως στὴν 
εὐαίσθητη ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ συνείδηση· ἡ ἐκ τοῦ νοµίσµατος 
συνοχὴ καὶ ἡ ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ συνείδηση εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ 
στὴν καθηµερινὴ ζωὴ καὶ στὴν πολιτικὴ πρακτικὴ τῶν Εὐρωπαίων. 
Ἄρα εἶναι ὑποχρεωµένοι διαφυλάξαι καὶ τὰ ἀκρώτατα ὅρια τοῦ 
ἑνιαίου χώρου καὶ τοὺς κατοίκους τῶν µεθοριακῶν περιοχῶν· ἡ 
πολιτικὴ ἑνότης, ὡς ἑνιαία συνείδηση καὶ σχέση ἐµπιστοσύνης, 
εἶναι ἀρρήκτως συνυφασµένη µὲ τὸν ἑνιαῖο χῶρο. Οἱ δύο αὐτὲς 
λειτουργίες εἶναι ἀρρήκτως συνεδεµένες καὶ στὸν ἁπλὸ πολίτη 
ἐπιτελοῦν µίαν καὶ τὴν αὐτὴν πολιτικὴν λειτουργίαν: Τὸν πληροῦν 
µὲ θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση.  
 
Εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ σκέψη· ἡ ἐκ τοῦ 
νοµίσµατος συνοχὴ καὶ ἡ ἐθνικὴ συνοχὴ ἢ ἡ ἑνιαία ἐθνικὴ ἢ κρατικὴ 
συνείδηση ἑνὸς ἑνιαίου συνόλου πάντα συµβαδίζουν στὴν ἱστορία· 
τὰ εὐρωπαϊκὰ πολιτικὰ ὄργανα ἐκφράζουν τὴν ἑνότητα αὐτή, κάτω 
ἀπὸ συνθήκες «βίας» γιὰ τὰ ἴδια, ἀφοῦ δὲν ἦταν προετοιµασµένα, 
ἀλλὰ αὐτονοήτου διαδικασίας γιὰ τὸν ἁπλὸ Εὐρωπαῖο, ὁ ὁποίος 
ἀποδέχθηκε τὸ εὐρὼ ὑπὸ αὐτὰς τὰς συνθήκας.   
 
      Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 2002 
        Χρῆστος Ζ. Καρανίκας 


