To Εµµελές

Ἡ ἐκ τοῦ νοµίσµατος νοµιµοποίησις
(ἐκ τῆς συνοχῆς εἰς τὴν ὁµαιχµίαν)
Ἡ πορεία πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση βρίσκεται στὸ κρίσιµο
σταυροδρόµι της πρὸς τὴν ὁλοκλήρωσή της. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
καλεῖται ἐπιτακτικὰ πλέον, εἴτε νὰ συµπληρώσει τοὺς θεσµούς της
γιὰ τὴν πολιτική της ἕνωση, εἴτε νὰ παραµείνει στὸ ἐπίπεδο τῆς
τελωνειακῆς ἑνώσεως, ἐκπίπτουσα ἀπὸ τὸ σηµεῖο τοῦ ἑνιαίου
εὐρωπαϊκοῦ νοµίσµατος, καὶ τῆς προόδου της τῆς τελευταίας
τριακονταετίας· οἱ ἐµπνευστές, Ροµπὲρ Σουµὰν καὶ Ζαν Μονέ, τῆς
ἀρχικῆς ἑνώσεως τῶν ἕξι τῶν τριῶν Κοινοτήτων, γνώριζαν τὶς
δυσκολίες τῆς συγκλήσεως, ὅταν, λίγα χρόνια µετὰ τὸν πλέον
αἱµατηρὸ πόλεµο τῆς Εὐρώπης, ἀναζήτησαν τρόπους ἐπαφῆς τῶν
πρώην ἐχθρῶν. Ἡ ἐξέλιξη ἐπιβεβαίωσε τὶς ἀρχικὲς προβλέψεις τους·
οἱ Ἕξι ἐπέτυχαν τοῦ σκοποῦ τους καὶ ἀναδείχθηκαν ἡ ἰσχυρώτερη
οἰκονοµικὴ δύναµη τῆς Εὐρώπης, καὶ µὲ τὴν ἔνταξη ἄλλων χωρῶν,
διαδοχικὰ ἔγιναν ἐννέα, δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε καὶ εἴκοσι πέντε
ἢ καὶ περισσότεροι, κατακτῶντες τὴν πρώτη θέση ὡς ἐµπορικῆς
δυνάµεως στὸν κόσµο. Ἤδη ἀντιµετωπίζει τὴν ἀνάγκη θεσπίσεως
τοῦ συντάγµατός της, τοῦ καταστατικοῦ θεσµοῦ τῆς πολιτικῆς
ἑνοποιήσεώς της.
Τὸ ἀποφασιστικὸ βῆµα ἔγινε µὲ τὴν καθιέρωση τοῦ ἑνιαίου
νοµίσµατός της, τοῦ εὐρώ, ἔστω καὶ ἐὰν ἐλάχιστοι πίστευαν στὴν
τόσο ταχεῖα διεθνῆ ἀποδοχή του· οἱ ἀνάγκες τῆς πολιτικῆς
στηρίξεως τοῦ εὐρὼ ἔχουν προκαλέσει πολλὲς ἀνακατατάξεις στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Εἶναι ἐµφανὲς πλέον ὅτι,
ἄλλο εἶναι ἡ Εὐρωζώνη, καὶ ἀκόµη περισσότερο ὁ γαλλογερµανικὸς
ἄξων, ὁ ὁποῖος φέρει καὶ τὸ βάρος τῆς πολιτικῆς στηρίξεως τοῦ
εὐρὼ διεθνῶς, καὶ ἄλλο οἱ ∆εκαπέντε τῆς ΕΕ ἢ καὶ οἱ 25 τῆς
προσφάτου διευρύνσεως· ὅταν Παρίσι καὶ Βερολῖνο ἀποφάσιζαν τὴ
διεύρυνση τῆς πολιτικῆς συνεργασίας τους στὰ κρίσιµα διεθνῆ
θέµατα, γνώριζαν ὅτι αὐτὸ ἐπιβαλλόταν ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τοῦ
ἑνιαίου νοµίσµατός τους. Τὸ πρακτικὸ πρόβληµα προεῖχε καὶ τίποτε
ἄλλο, ἐπειδή, ἐὰν δὲν παρεχόταν ἡ πολιτικὴ κάλυψη τοῦ εὐρώ, ἴσως
ὁλόκληρο τὸ σύστηµα τῆς Εὐρωζώνης νὰ κατέρρεε· αὐτὸ τὸ
γνώριζαν πάρα πολὺ καλὰ στὸ Βερολίνο καὶ στὸ Παρίσι.
Ἡ πορεία πρὸς τὴ θέσπιση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγµατος
συνέπεσε, σὲ κάποιο βαθµό, µὲ ἐκείνην τῆς καθιερώσεως τοῦ εὐρώ·
δὲν περίµενε οὐδεὶς τὴν ἄµεση διεθνῆ ἀποδοχὴ τοῦ ἑνιαίου
εὐρωπαϊκοῦ νοµίσµατος. Ἴσως, παρόµοια, παραγνωρίζουν πολλοὶ
τὴν πολιτικὴ βαρύτητα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγµατος. Τὸ νόµισµα,
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ὅµως, εἶναι παρὸν καὶ ἐπιβάλλει τοὺς ὅρους του, ἔστω καὶ ἐν ἀγνοίᾳ
ὅσων παραγνωρίζουν τὶς νοµισµατικὲς ἐξελίξεις· τὸ κύριο θέµα ποὺ
τίθεται εἶναι, τὸ ποιᾶς µορφῆς θὰ εἶναι ἡ νοµιµοποίησις τοῦ
Συντάγµατος: Παραχώρηση τῶν κρατῶν, µὲ τὴ µορφὴ τῶν διεθνῶν
συνθηκῶν, ἢ ἄµεση ἐκ τῶν λαῶν νοµιµοποίηση, ἐκ τῶν πολιτῶν, ἐκ
τοῦ δήµου, ὁπότε δὲν εἶναι δοτή, ἀλλὰ πρωτογενὴς ἡ ἐξουσία τῶν
εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων· τὸ θέµα φαίνεται ὅτι ἀφορᾶ περισσότερο
τοὺς συνταγµατολόγους, µὲ τὶς ἀναφορές τους στὴ ἀνάδυση τῆς
κοινοβουλευτικῆς δηµοκρατίας στὴ ∆ύση τοὺς τελευταίους αἰῶνες.
Ἀλλά, στὴν προβληµατικὴ αὐτὴ παρεµβαίνει καθοριστικά καὶ τὸ
ἑνιαῖο νόµισµα, µὲ τὶς ὑποχρεώσεις του καὶ τὰ δικαιώµατά του.
Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρώ, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρωζώνης κατ' ἀρχάς,
ἀπὸ λαοὺς µὲ χιλιάδες ἢ ἑκατοντάδες χρόνια ἱστορικῆς ταυτίσεώς
τους µὲ τὸ προηγούµενο νόµισµά τους, κατέδειξε τὴν πολιτικὴ
βούληση τῶν λαῶν, ἐπειδὴ ἡ ἐµπιστοσύνη πρὸς τὸ νόµισµα, σὲ
οἱοδήποτε κράτος καὶ ὑπό οἱοδήποτε καθεστώς, εἶναι πρωτίστως
πολιτικὸ ζήτηµα καὶ δευτερευόντως οἰκονοµικό· ἡ ἀποδοχή του
διεθνῶς εἶναι προέκταση τῆς πολιτικῆς ἐµποστοσύνης στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἀξιολόγηση ἱεραρχικῶς τῆς
ἐµπιστοσύνης αὐτῆς συνδέεται στενῶς µὲ τὸν τρόπο νοµιµοποιήσεως
τοῦ Συντάγµατος· ἡ ἀναφορὰ στὶς ρίζες νοµιµοποιήσεως τοῦ
νοµίσµατος ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.
Ἡ ἀπεριόριστη ἐµπιστοσύνη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν πρὸς τὸ νέο
τους νόµισµα, ἀκόµη καὶ στὶς χῶρες ποὺ οἱ κυβερνήσεις τους σαφῶς
διαχώριζαν τὴ θέση τους ἀπὸ τὸν γαλλογερµανικὸ ἄξονα στὶς
κρίσιµες στιγµὲς τῆς διεθνοῦς ἀποδοχῆς τοῦ εὐρώ, ὅπως συνέβη µὲ
τὶς Ἱσπανία καὶ Ἰταλία κυρίως καὶ δευτερευόντως µὲ τὴν
Πορτογαλία, καταδεικνύει τὴν πολιτικὴ διάσταση τῆς
νοµιµοποιήσεως τοῦ νοµίσµατος· ὑπεράνω, καὶ εἰς ἀντίθεσιν πρὸς
τὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ ἐξουσία, οἱ λαοὶ ἔθεσαν τὴν ἐµπιστοσύνη τους
πρὸς τὸ νόµισµα. Ἡ ἐµπιστοσύνη αὐτή, σηµαίνει τὴν ἄµεση καὶ
διαρκῆ ροὴ ἀµοιβαίας συνοχῆς -ἢ καὶ συµπνοίας, τώρα µὲ τὴν
καθιέρωση τοῦ Συντἀγµατος- ἀπέναντι στοὺς λαοὺς καὶ στὸ
νόµισµά τους, παρὰ τὴν ἄνωθεν ἐπιβολή του· ἡ ἀνάλυση τῆς
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς πρὸς τὸ ρόλο τοῦ νοµίσµατος εἶναι
γνωστή, (πρώτη ἀνάλυση "Τοῦ Ἐµµελοῦς", "Τὸ νόµισµα οἷον
ἐγγυητὴς ἐσθ' ἡµῖν"). "Τὸ νόµισµα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ' ἡµῖν",
δηλαδὴ σὲ οἱαδήποτε κοινωνία, τὸ νόµισµα εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς
συνοχῆς της· ἱστορικὰ εἶναι ἀποδεδειγµένο, ὅτι, ἀνεξαρτήτως τοῦ
τρόπου θεσπίσεώς του, τὸ νόµισµα διασφαλίζει τὴν ἑνότητα, τὴν
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συνοχὴν τῆς ὅποιας κοινωνίας, ἐλευθέρων πολιτῶν ἢ δούλων, ἢ
ἁπλῶς ὑποτακτικῶν.
Ἔτσι, λοιπόν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου καθιερώσεως τοῦ εὐρώ, τὸ
νόµισµα εἶναι ὁ ἱσχυρώτερος συνεκτικὸς κρίκος στὴν Εὐρωζώνη·
ἀπὸ τὴν στιγµὴ ποὺ τὸ ἀποδέχθηκαν οἱ λαοί, ἀνέκυψε ὡς
πραγµατικὸ γεγονὸς ὁ αὐτόνοµος πολιτικὸς ρόλος τοῦ νοµίσµατος
στὴν κοινωνία, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Ἀριστοτέλης. Ἀπὸ τὴν
καθιέρωσή του, ἐπιβάλλει καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐσωτερικῆς
δυναµικῆς του, διότι, κατὰ προέκταση, οἱ σχέσεις του µὲ τὴν
κοινωνία θὰ ἐξελιχθοῦν ἀναλόγως πρὸς τὴ δυναµικὴ αὐτή· µὲ ἄλλα
λόγια, τὸ εὐρώ, ὡς πολιτικὴ δυναµική, ἐπιβεβαίωσε τὴ δηµοκρατικὴ
νοµιµοποίησή του καὶ τὴν ἀποδοχή του, λόγω τῆς καθιερώσεώς του
ἀπὸ κάποια ἀρχή, ἔστω καὶ ἄν ἐπεβλήθη ἄνωθεν. Ὁπότε, ἀκολουθεῖ
τὸ ἑπόµενο βῆµα, ἐπειδὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι δηµοκρατικῶς
ὀργανωµένη κοινωνία, µὲ µοναδικὴ αἰχµή της τὴν Εὐρωζώνη· αὐτὸ
εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς δηµοκρατικῆς ἐπιβεβαιώσεως τοῦ νοµίσµατος,
"τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ πόλις", ἡ κατ' ἀναλογίαν
πρακτική, ἡ ἀντιποίησις διατηρεῖ τὴν σύµπνοιαν στὴν πόλιν.
Ἱστορικῶς, κάτι ποὺ ἑρµηνεύεται διεξοδικῶς στὴν πρώτη ἀνάλυση
"Τοῦ Ἐµµελοῦς", ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νοµίσµατος γίνεται µὲ δύο
τρόπους: µὲ τὴ συνοχὴ τοῦ λαοῦ γύρω του, "τὸ νόµισµα οἷον
ἐγγυητὴς ἐσθ' ἡµῖν", τὸ ὁποῖο ἰσχύει γιὰ οἱοδήποτε καθεστώς, εἴτε
αὐταρχικὸ εἶναι εἴτε δηµκρατικό, ἢ µὲ τὴν ἀντιποίηση, "τῷ
ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ πόλις"· µὲ τὴν ἀντιποίηση,
ποὺ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀνταλλαγή, ἀλλὰ ἡ µετάδοσις, ἡ
ἀνταπόδοσις, διότι ἡ συνοχὴ στὶς συναλλακτικὲς κοινωνίες
διασφαλίζεται µὲ τὸ ἀνταλλακτικὸ δίκαιο, τὸ ἀντιπεπονθός,
δηλαδὴ µὲ τὴν ἀνταλλαγὴ κατὰ ἀναλογίαν καὶ ὄχι κατ' ἰσότητα·
"ἐν µὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον
δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθός, κατ' ἀναλογίαν καὶ µὴ κατ' ἰσότητα". Ὁ
φιλόσοφος χρησιµοποιεῖ τὸ ῥῆµα "συνέχω" ὡς βασικῆς ἀρχῆς τῆς
ἑνωποιητικῆς δυνάµεως τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ προσθέτει τὴν
παρέµβαση τῆς "κατ' ἀναλογίαν καὶ µὴ κατ' ἰσότητα"· πολιτικὰ
αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ ἁπλῆ καὶ ποσοτικὴ ἀνταλλαγὴ δὲν εἶναι τὸ
καθοριστικὸ στὶς δηµοκρατικὲς κοινωνίες. Ἐνδιαφέρει ἡ πολιτικὴ
ἑνότης τῆς πόλεως καὶ ὄχι ἡ ὑπακοὴ ὅλων στὴν ὅποια ἀρχή.
Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιµο σηµεῖο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ εὐρώ· ἡ "κατ'
ἀναλογίαν" ἀποδοχὴ τῆς ἀνταλλαγῆς σηµαίνει καὶ τὴν ἀναγνώριση
τῆς ποιοτικῆς ἀξιολογήσεως τοῦ αὐτονόµου πολιτικοῦ ρόλου τοῦ
νοµίσµατος, διαφορετικὰ ἐκπίπτει στὴν "κατ' ἰσότητα", ὁπότε δὲν
ὑπάρχει ἡ δυναµικὴ τῆς προσωπικῆς συµβολῆς ἑκάστου στὸ ρόλο
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τοῦ νοµίσµατος· αὐτὸ σηµαίνει τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀµοιβαίας ῥοῆς
µεταξὺ τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ νοµίσµατος. Ἡ πολιτικὴ εὐαισθησία
εἶναι τὸ ζητούµενο· τὴν πολιτικὴ εὐαισθησία ἔδειξαν οἱ Εὐρωπαῖοι
µὲ τὴν αὐθόρµητη ἀποδοχὴ εὐρώ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι µιᾶς
κατευθύνσεως πορεία, παρὰ διπλῆς κατευθύνσεως, ἀµοιβαία ῥοή.
Τὴν ἴδια ἐµπιστοσύνη ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὸ νόµισµα ἀπὸ τὸ
καθεστὼς τῆς πόλεως τὴν ὁποία ὑπηρετεῖ· δηλαδή, ἡ ἀποδοχὴ
ἐπιβάλλει τὴν ἀντιποίηση, τὴν ὁµαιχµίαν, τὴν σύµπνοιαν.
Ὁ Ἁριστοτέλης χρησιµοποιεῖ τὸ ῥῆµα "συµµένω" γιὰ τὴν ἀπόδοση
τῆς δηµοκρατικῆς ἀποδοχῆς τοῦ νοµίσµατος· ἡ κοινωνία, τὴν ὁποία
συνέχει τὸ νόµισµα, δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς κρίσιµες στιγµές του,
δὲν τὸ θεωρεῖ ὡς ἀναπόστατο στοιχεῖο τῆς λειτουργίας τῆς πόλεως,
ἀλλὰ ἁπλῶς ὡς οὐδέτερο µέσο γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν τρεχουσῶν
ἀναγκῶν της· πολὺ εὔκολα δύναται οἱ πολῖτες χρησιµοποιῆσαι ἕνα
ἄλλο νόµισµα στὴ θέση του, ἐὰν δὲν τοὺς καλύπτει τὶς ἀνάγκες τους.
Τὸ καθοριστικὸ σηµεῖο εἶναι ἡ πολιτικὴ εὐαισθησία ἀπέναντι στὸ
νόµισµα· ὅταν ἁπλῶς καὶ µόνο τὸ ἀποδέχονται, τότε ἡ συνοχή τους
ἐξαντλεῖται στὴ χρήση του, ὅσο αὐτὸ τοὺς ἐξυπηρετεῖ· ὅταν, ὅµως,
δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ, δι' οἱονδήποτε λόγον, τότε τὸ ἐγκαταλείπουν.
Ἡ πολιτικὴ εὐαισθησία εἶναι ἡ ὁµαιχµία, ἡ σύµπνοια· "καὶ ὀλίγον
µὲν χρόνον ξυνέµεινεν ἡ ὁµαιχµία", γράφει ὁ ἱστορικὸς καὶ
φιλόσοφος Θουκυδίδης, γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων µετὰ τοὺς
Μηδικοὺς πολέµους. "Ὁµαιχµία, εἶναι ἡ συµπαράταξη ὅλων κάτω
ἀπὸ τὴν αὐτὴν αἰχµὴ τοῦ δόρατος, ἡ συµπαράταξή τους στὴν
πολιτικὴ ζωή"· σπάνιο ῥῆµα τὸ "συµµένω", ἐπιλέγεται ἀπ' τὸν
Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν ἑρµηνεία τῆς κατ' ἀναλογίαν ἀνταποδόσεως.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο.
Ἡ ἔννοια τῆς ἀναλογίας, τῆς ἀνταποδόσεως ἀφορᾶ τὴν ἐλευθέρα
ἀνταλλαγή, χωρὶς ἴχνος ἐπιβολῆς· δὲν ἔχει οὐδεµία σχέση µὲ τὴν
ὑποχρεωτικὴ ἀνταλλαγὴ στὴν ὁποία καταφεύγουν οἱ ἄνθρωποι
κάτω ἀπὸ αὐταρχικὰ καθεστῶτα. "Τὸ γὰρ ἀνάλογον µέσον, τὸ δὲ
δίκαιον ἀνάλογον"· ἡ ἀναλογία ἐµπεριέχει τὴν ἀµοιβαιότητα µεταξύ
τῆς ἐκδιδούσης τὸ νόµισµα ἀρχῆς καὶ τοῦ χρήστου τοῦ νοµίσµατος.
Ἡ βασικὴ ἑνωτικὴ δύναµις ἑκάστης πόλεως εἶναι ἡ δικαιοσύνη, τὸ
κράτος δικαίου τῆς ἐποχῆς µας, µὲ ὀλίγη φαντασία στὴν προσέγγισή
του· "ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ' ἀρετὴ 'νί", λέγει ὁ Θέογνις,
ἀλλὰ καὶ ἐπικαλεῖται ὁ φιλόσοφος στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ "περὶ
δικαιοσύνης" πέµπτου βιβλίου του. Στὴ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης
συµποσοῦται πᾶσα ἀρετή· ἑποµένως στὸν καταστατικὸ χάρτη τῆς
δικαιοσύνης, στὸ Σύνταγµα, κρίνεται τὸ ἀντιπεπονθὸς ἢ ἡ συνοχὴ
τοῦ νοµίσµατος.
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Ἡ περιδιάβαση στὴ "νοµικὴ" πτυχὴ ἔχει ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ δὲν εἶναι
τὸ ἀντικείµενό µας· τὸ νόµισµα µᾶς ἐνδιαφέρει καὶ ἡ νοµιµοποίησίς
του. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρὼ ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρωζώνης
ἀποτέλεσε ἔκπληξη γιὰ ὅλους, παρὰ τὴν ἄνωθεν ἐπιβολή του· οἱ
ἐκτὸς Εὐρωζώνης, ὅµως, τρεῖς λαοὶ δὲν τὸ ἀποδέχονται, ὅπως
ἀπέδειξε τὸ δηµοψήφισµα στὴ Σουηδία. Ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία ἡ
περίπτωση τῆς Σουηδίας, ἐπειδὴ ἡ χώρα, ἡ κυβέρνησή της, ἐπέδειξε
ὁµαιχµίαν, σύµπνοιαν µὲ τὴν Εὐρωζώνη στὴ διεθνῆ στήριξη τοῦ
εὐρώ, κατὰ τὸν πόλεµο τοῦ Ἰράκ· παρὰ ταῦτα δὲν ἀποδέχθηκε ὁ
λαός της τὴν ἔνταξη τῆς οἰκονοµίας της στὴν Εὐρωζώνη.
Ἡ περίπτωση αὐτὴ µᾶς ὁδηγεῖ καὶ στὴν ψηλάφιση τῶν χαλεπῶν
ἡµερῶν τοῦ νοµίσµατος· ἡ πρώτη κυκλοφορία του ἐθεωρεῖτο ἡ πιὸ
δύσκολη, ἀλλὰ ἀπεδείχθη εὔκολη, γιὰ λόγους ποὺ δὲν εἶναι τῆς
στιγµῆς· ἡ συνοχὴ ἦταν ἐπαρκὴς δύναµις γιὰ τὴν ἐπιτυχία του.
Ἀλλὰ οἱ πραγµατικὲς δυσκολίες θὰ φανοῦν σὲ ἄλλες στιγµές, ὅταν ἡ
ὅποιας µορφῆς καὶ δι' οἱανδήποτε αἰτίαν οἰκονοµικὴ κρίσις πλήξει
τὴν Εὐρωζώνη· τὸ Σύνταγµα τὴν ἀντιµετώπιση αὐτῶν τῶν στιγµῶν
ὀφείλει προβλέψαι καὶ διασφαλίσαι, µὲ ὅποιες φυγόκεντρες τάσεις
ἀναδυθοῦν στὴν Εὐρωζώνη, αὐτογενεῖς ἢ ἑτερογενεῖς, κάτι πολὺ
φυσικὸ στὴν ἱστορία. Ὅταν ἡ νοµιµοποίησίς του εἶναι ἄνωθεν, ὅταν
διαθέτει µόνο τὴν οἰκονοµικὴ δύναµη τῆς συνοχῆς, τότε ἡ στάση
τῶν λαῶν ἴσως εἶναι ἄλλη, παρὰ ὅταν ἡ νοµιµοποίησή του εἶναι ἐκ
τοῦ δήµου, καὶ ἄρα διαθέτει τὴν ἀντιποίησιν κατ' ἀναλογίαν· τὴν
πρόβλεψη γιὰ τὶς χαλεπὲς µέρες µᾶς προσφέρει ἡ ἑλληνικὴ
γραµµατεία καὶ ἡ περιδιάβαση στὶς διάφορες πτυχές της.
Ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι σαφὴς στὴν ἀξιολόγηση τῆς σηµασίας τοῦ
αὐτονόµου ρόλου τοῦ νοµίσµατος στὴν κοινωνία καὶ στὴν ἀγορά
της· "τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς διανοµαῖς ὁµολογοῦσι πάντες κατ'
ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι". ∆ηλαδή, τὸ δίκαιο ποὺ ἰσχύει στὴν ἀγορά,
στὶς ἀνταλλαγές, εἶναι ἀνάλογο µὲ τὶς ἀξίες ἑκάστης πόλεως· δὲν
ἰσχύει τὸ ἴδιο δίκαιο σὲ ὅλες τὶς ἀγορές. Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ
ἀξίες, µᾶς τὸ λέει πιὸ κάτω: "Τὴν µέντοι ἀξίαν οὐ τὴν αὐτὴν
λέγουσι πάντες ὑπάρχειν"· δὲν ἰσχυρίζονται ὅλοι ὅτι ἰσχύει ἡ ἴδια
ἀξία, ἄρα ἡ ἀξία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύστηµα τῆς πόλεως,
τῆς χώρας. "Ἀλλ' οἱ µὲν δηµοκρατικοὶ ἐλευθερίαν, οἱ δ'
ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἱ δ' εὐγένειαν, οἱ δ' ἀριστοκρατικοὶ
ἀρετήν", ὑπογραµµίζει. ∆ηλαδή, οἱ µὲν δηµοκρατικοὶ ἀναγνωρίζουν
ὡς ἀξίαν τὴν ἐλευθερία, ἄλλοι ὀλιγαρχικοὶ τὸν πλοῦτο, πλησιάζουν
πρὸς τὸ βιοµηχανικὸ ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς µας, ἄλλοι ὀλιγαρχικοὶ
τὴν εὐγένεια, καὶ οἱ ἀριστοκρατικοὶ τὴν ἀρετή. Λείπει ἀπὸ τὴν
ἀναφορά του ἡ τυραννία, ἀλλὰ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη στὴν τυραννία
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δὲν ἀναγνωρίζεται οὐδεµία ἀξία, ἄρα δὲν ἰσχύει καὶ οὐδέν δίκαιον,
συνοχή πρὸς τὸ νόµισµά της ὑπάρχει, ἔστω καὶ παροδική· τὸ
ὑπογραµµίζει µὲ ἔµφαση: "ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι". Τὸ
δίκαιον εἶναι κάτι τὸ ἀνάλογο.
Γιὰ τὸ εὐρώ, ἡ νοµιµοποίησίς του ἀπαιτεῖ ὅπως γίνει εἰς κάτι
ἀνάλογο, εἰς τὴν δηµοκρατικὴν ἀξίαν τῆς ἐλευθερίας· οἱ Εὐρωπαῖοι
αἰσθάνονται τὴν ἀµοιβαία ῥοὴ µεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ νοµίσµατός
τους καὶ αὐτὴν ἀναγνωρίζουν καὶ µόνο. Οἱ λαοὶ ζοῦν καὶ πράττουν
ἀναλόγως πρὸς τὴν αἴσθηση τῶν ἀξιῶν ποὺ ἀναγνωρίζουν, καὶ ὄχι
ἀναλόγως πρὸς τὶς ὅποιες ἰδεολογίες· σὲ µεταβατικὲς µάλιστα
περιόδους, πάντοτε ἡ θεωρητικὴ θεµελίωση τῶν ἐξελίξεων ἕπεται
τῶν γεγονότων. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἱστορικὸ δίδαγµα, τὸ ὁποῖο οὐδεὶς
δύναται ἀγνοῆσαι· ἡ σύµπνοια, πρὸς τὸ εὐρὼ ἀνεδύθη αὐθορµήτως
στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς· δὲν ἐπεβλήθη ἄνωθεν ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς
κυβερνήσεις, οὔτε ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα τὰ ὁποῖα ἀσκοῦν
δοτὴ ἐξουσία, µεταβιβασθεῖσα διὰ Συνθηκῶν. Ὅταν οἱ λαοί, ὅπως
ὁ ἱσπανικός, ἰταλικὸς καὶ πορτογαλικός -τοὺς ἀναφέρουµε µὲ τὴν
ἀξιολόγηση ὡς πρὸς τὸ βαθµὸ τῆς ἀντιστάσεώς των στὴν ἄµεση ἢ
ἔµµεση ἀπαξίωση τοὺς πρώτους µῆνες τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ
νοµίσµατος ἀπὸ τὶς ἐθνικές τους κυβερνήσεις, µὲ τὴν προκλητικὴ
ταύτισή τους µὲ τὸ δολλάριο καὶ τὸν σαφῆ τραυµατισµὸ τοῦ εὐρώ-,
ἐπέλεγαν, µὲ δυναµικὸ τρόπο, τὴν ἐµπιστοσύνη τους πρὸς τὸ εὐρώ,
κατεδείκνυαν ὅτι προεῖχε σὲ αὐτοὺς ἡ σχέση τους µὲ τὸ νόµισµα,
παρὰ µὲ τὴν ὅποια παροδικὴ κυβέρνηση τους· αὐτὸ σηµαίνει ὅτι
παρεῖχαν τὴν δηµοκρατικὴ νοµιµοποίηση στὸ νόµισµά τους, καὶ
ἀγνοοῦσαν ἐπιδεικτικὰ τὴν ἐθνικὴ ἐξουσία, ἐπειδὴ γνώριζαν,
αἰσθάνονταν ὅτι ὑπεράνω ὅλων ὄφειλαν θέσαι τὴν προάσπιση τῆς
οἰκονοµικῆς σταθερότητος καὶ τῆς κοινωνικῆς συµπνοίας.
Οἱ λαοί, ὅλοι οἱ λαοί -ὅπως καὶ ὁ ἑλληνικὸς περισσότερο παρὰ τὴν
ὑπογεία ἀπαξίωση τοῦ εὐρὼ ἐκ µέρους τῆς κυβερνήσεώς του- ἀλλὰ
πολὺ περισσότερο ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν τὴν έµφανῆ ἀπαξίωση ἀπὸ
τὶς κυβερνήσεις τους, δὲν ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὶς θεωρητικὲς
ἀναλύσεις· οἱ λαοὶ γράφουν ἱστορία, τάσσονται ὑπὸ τὴν ὁµαιχµίαν,
δὲν τὴν µελετοῦν πρῶτα καὶ µετὰ δροῦν, πράττουν.
Ἀργότερα ἔρχονται οἱ "σοφοὶ" καὶ λένε τὰ δικά τους...
Χρῆστος Ζ. Καρανίκας,
Καλαµάκι, Καισαριανή,
Ὀκτώβριος 2003
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