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Ο κ. Ντέιβιντ Κάµερον, ο Βρετανός πρωθυπουργός, νιώθει και δηλώνει πολιτικά 
και ηθικά δικαιωµένος που η µέντοράς του, η κα Θάτσερ, είχε διαγνώσει από 
νωρίς (και πολύ ορθά) ότι η δηµιουργία του ευρώ θα κατέφερε µέγα πλήγµα τόσο 
στις οικονοµίες των χωρών-µελών που το ενστερνίζονταν όσο και τις 
δηµοκρατίες τους. Όπερ και εγένετο.  
 
Το επιχείρηµα της κας Θάτσερ ήταν πως το νόµισµα αποτελεί πολιτικό εργαλείο. 
«Όποιος καθορίζει τα επιτόκια έχει και ασκεί πολιτική εξουσία», είχε 
βροντοφωνάξει στο Κοινοβούλιο κατά την διάρκεια της τελευταίας της οµιλίας ως 
πρωθυπουργός το 1990. Υπό αυτή την έννοια, ο κ. Κάµερον, ο υπουργός 
οικονοµικών του κ. Τζ. Όσµπορν και σχεδόν ολόκληρη η ελίτ του Λονδίνου 
πιστεύουν και διακηρύσσουν πως µια δηµοκρατία δεν µπορεί ποτέ να εκχωρήσει 
τον έλεγχο του νοµίσµατός της σε µια άλλη «επικράτεια» εκτός του ελέγχου του 
Κοινοβουλίου της. Η «επικράτεια» της νοµοθετικής, της εκτελεστικής και της 
νοµισµατικής εξουσίας πρέπει να είναι µία και η αυτή, ή όπως είχε πει η κα 
Θάτσερ στην ίδια οµιλία της: «Είναι αστείο και επικίνδυνο για την δηµοκρατία το 
να υποκρινόµαστε πως η άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής µπορεί να 
εκχωρηθεί σε µη πολιτικούς θεσµούς εκτός της επικράτειας µας.» 
 
Ως προς αυτό, την ανάγκη ταύτισης της πολιτικής, νοµοθετικής και νοµισµατικής 
επικράτειας, το βρίσκω αδύνατον να διαφωνήσω. Το ερώτηµα όµως που µπορεί 
και πρέπει να θέσει στον κ. Όσµπορν και τους οµοϊδεάτες του ένας ευρωπαϊστής 
είναι το εξής:  
 

«Σύµφωνοι ότι ήταν σφάλµα ολκής η εκχώρηση της νοµισµατικής 
πολιτικής σε µια κοινή κεντρική τράπεζα χωρίς προηγουµένως να 
δηµιουργηθεί µια νέα ευρωπαϊκή οµοσπονδιακή επικράτεια µε ένα 
πραγµατικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο (στην θέση της 
ανεκδιήγητης Ευρωβουλής). Όµως, κ. Κάµερον, απ΄όσο 
καταλαβαίνω, εσείς διαφωνείτε και µε αυτό. Δεν θέλετε µια 
ενωµένη Ευρώπη, αντιστέκεστε στην δηµιουργία µιας κοινής 
ευρωπαϊκής επικράτειας, µιας οµόσπονδης δηµοκρατικής 
Ευρώπης. Γιατί κ. Κάµερον;» 

 
Η απάντηση που εισπράττει όποιος θέσει αυτό το ερώτηµα στα µέλη της 
Αγγλικής ελίτ συνήθως επικαλείται την πολιτική φιλοσοφία του Έντµουντ Μπέρκ 
ο οποίος διατυπωσε την άποψη πως το έθνος αποτελεί την µοναδική πηγή 
νοµιµοποίησης του κράτους, της «επικράτειας». Πεπεισµένος ότι το έθνος 
ορίζεται από συµβάσεις και νόρµες που εξελίχθηκαν µέσα από τους αιώνες ο 
Μπερκ διακήρυττε ότι οι νόµοι δεν µπορούν να επιβληθούν αποτελεσµατικά, και 
η κρατική εξουσία δεν νοµιµοποιείται ηθικά, παρά µόνον στο ίδιο πλαίσιο το 



οποίο «γέννησε» τις κοινωνικές συµβάσεις και νόρµες οι οποίες, στην διαδικασία, 
δηµιούργησαν το έθνος, και συνδιαµορφώθηκαν από την δηµιουργία του.  
 
Στην βάση αυτού του, ενδιαφέροντος, επιχειρήµατος, οι Άγγλοι 
Ευρωσκεπτικιστές απορρίπτουν ασυζητητί όχι µόνο το ευρώ αλλά και την ιδέα 
µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής οµοσπονδίας, των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Ευρώπης. «Ένα Έθνος, Μία Επικράτεια, Ένα Νόµισµα» είναι η θέση τους, την 
οποία έως πρόσφατα υποστήριζαν µε ενθουσιασµό και περηφάνεια. Γιατί «έως 
πρόσφατα»; Επειδή πρόσφατα άρχισαν να κατανοούν ότι αυτό το Μπερκ-ιανό 
επιχείρηµά τους αποτελεί βαρύ όπλο στα χέρια του Σκοτσέζικου Εθνικού 
Κόµµατος το οποίο ηγείται της καµπάνιας υπέρ της Ανεξαρτησίας της Σκοτίας 
από την Αγγλία. 
 
Πράγµατι, στις 18 Σεπτεµβρίου οι Σκοτσέζοι θα αποφανθούν για το εάν 
επιθυµούν την πολιτική ανεξαρτησία τους. Όταν ο κ. Κάµερον, στην 
απεγνωσµένη του προσπάθεια να µην γίνει ο πρωθυπουργός υπό το βλέµµα του 
οποίου διελύθη το Ηνωµένο Βασίλειο, πηγαίνει στο Εδιµβούργο ή στο Αµπερντίν 
και προσπαθεί να πείσει τους Σκοτσέζους πως «είµαστε καλύτερα ενωµένοι», 
αυτο-υπονοµεύεται, άθελά του, από το Μπερκ-ιανό επιχείρηµα εναντίον µιας 
ενωµένης Ευρώπης. Αν όντως το επιχείρηµα αυτό είναι ορθό, και µια 
ευνοµούµενη δηµοκρατική κοινωνία πρέπει να χτίζεται επί της αρχής «Ένα 
Έθνος, Μία Επικράτεια, Ένα Νόµισµα», τότε εξ ορισµού και εκ κατασκευής, κάθε 
φορά που ο κ. Κάµερον και η Αγγλική ελίτ εµµένουν στην άποψη ότι η Βρετανική 
επικράτεια πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, και σε καµία περίπτωση να µην 
διασπαστεί, είναι σαν να λέει στους Σκοτσέζους ψηφοφόρους: «Δεν είστε έθνος!» 
Αυτό δεν είναι το ασφαλές συµπέρασµα του συνδυασµού (α) της Μπερκ-ιανής 
απόρριψης της ιδέας µιας πολυ-εθνικής πολιτικής και νοµισµατικής επικράτειας 
και (β) του επιχειρήµατος ότι η Σκοτία πρέπει να παραµείνει εντός της 
επικράτειας επι της οποίας κυβερνά και νοµοθετεί το Λονδίνο; 
 
Να είστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Σκοτσέζων ψηφορόρων 
απορρίπτει µετά βδελυγµίας την άποψη πως οι Σκοτσέζοι στερούνται εθνικής 
ταυτότητας περήφανα ξεχωριστής από τους Άγγλους. Αυτός είναι ο λόγος που 
κάθε φορά που ανοίγουν το στόµα τους ο κ. Κάµερον ή οι συνεργάτες του στην 
καµπάνια υπέρ του «Όχι» το «Ναι»... ενισχύεται. Αν και οι Σκοτσέζοι είναι ως επί 
το πλείστον συντηρητικοί άνθρωποι, και φοβούνται την µεγάλη ιστορική 
«ασυνέχεια» που θα δροµολογήσει ένα «Όχι», η πολιτική φιλοσοφία του Μπερκ 
η οποία θεµελιώνει τον Αγγλικό ευρωσκεπτικισµό, παράλληλα, υπονοµεύει την 
ελκυστικότητα του Ηνωµένου Βασιλείου στα µάτια τους.  
 
Ο µόνος αρωγός του κ. Κάµερον, που τον βοηθά να υπερβεί την Μπερκ-ιανή του 
αυτο-υπονόµευση στα µάτια των Σκοτσέζων ψηφοφόρων, είναι ο κ. Άλεξ 
Σάλµοντ, ο αρχηγός του Σκοτσέζικου Εθνικού Κόµµατος ο οποίος ηγείται την 
εκστρατείας του «Ναι»! Πως τον βοηθά (έστω και ακούσια); Εµµένοντας στην 
πολιτική διατήρησης της αγγλικής στερλίνας ως το νόµισµα µιας ανεξάρτητης 
Σκοτίας! Αν ο κ. Σάλµοντ ήθελε να καταρρίψει ολοσχερώς τα επιχειρήµατα της 



Λονδρέζικης ελίτ εναντίον µιας Ανεξάρτητης Σκοτίας το µόνο που θα έπρεπε να 
κάνει είναι να ενστερνιστεί το Μπερκ-ιανό τους σλόγκαν, τροποποιηµένο 
ελάχιστα υπέρ του «Ναι»: «Ένα (Σκοτζέζικο) Έθνος, Μία (Σκοτζέζικη) 
Επικράτεια, Ένα (Σκοτζέζικο) Νόµισµα».1 

                                            
1 Το οικονοµικό µου επιχείρηµα υπέρ της δηµιουργίας Σκοτζέζικου νοµίσµατος, 
σε περίπτωση που επικρατήσει το «Ναι», το παρέθεσα στους Scottish Times 
πριν µερικούς µήνες. Βλ. http://www.scottishtimes.com/scottish/scottish-
independence/scotland-must-be-braver/ 


