Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Θά ἤθελα νά διευκρινίσω ὅτι δέν εἷμαι συνταγματολόγος, καί νά ζητήσω
τήν ἐπιείκειά σας γιά τήν τυχόν χρησιμοποίηση ἀδοκίμων νομικῶν ὅρων
στήν εἰσήγησή μου αὐτή.
Κοιτάζοντας τό κυβερνητικό σχέδιο Συντάγματος προσπάθησα νά ἐντοπίσω τίς βασικές διατάξεις πού ἀναῴέρονται στήν ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας. ’Ὑστερα ἀπό πρόχειρη μελέτη αὐτῶν τῶν διατάξεων, πρόχειρη γιατί
δέν εἷχα χρόνο γιά ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, προσπάθησα νά ἀπαντήσω
στά ἑξῆς τρία θεμελιώδη ἐρωτήματαῑ
1. Ποιά μορῴή ὀργάνωσης τῆς οἰκονομίας ᾠαίνεται νά δέχεται τό σχέδιο Συντάγματος.
2. "Av ἡ ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας πού προβλέπει τό σχέδιο Συντάγματος ἀμβλύνει τίς κοινωνικές ἀντιθέσεις πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό τή διάσταση μεταξύ τῶν παραγωγικών δυνάμεων, ἔτσι ὅπως ἀναπτύχθηκαν στήν
Ἑλλάδα κυρίως κατά. τή μεταπολεμική περίοδο, καί τῶν δοσμένων στή
χώρα μας σχέσεων παραγωγῆς. ’
3. ”Αν οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος εἶναι ἐλαστικές στό βαθμό πού
χρειάζεται γιά νά προσαρμόζεται τό ὁργανωτικό πλαίσιο τῆς οἰκονομίας
καί οἱ σχέσεις παραγωγῆς στήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικὼν δυνάμεων.
Οἱ βασικές διατάξεις τοῦ σχεδίου Συντάγματος πού ἀναῴέρονται στήν
ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας εἷναι οἱ παρακάτω. Τίς ἀναῴέρωῑ

α) 'H διάταξη τοῦ ἄρθρου 17 παρ. 1, πού ὁρίζει ὅτι «ἡ ἰδιοκτησία
τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους».
Το Σύνταγμα, 1975, σσ. 309-315
Γ16
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β) 'H διάταξη τοῦ ἄρθρου 26 παρ. 2, 7:06 ἀναγνωρίζει τήν ἱδιωτική
πρωτοβουλία σάν ᾠορέα οἰκονομικῆς δράσης.
γ) “Η διάταξη τοῦ ἄρθρου 108 σέ συνδυασμό μέ τῆ διάταξη τοῦ ἄρθρου
26 παρ. 4, 7:06 κατοχυρώνει τήν προστασία καί τά προνόμια τῶν ξένων
ἐπενδύσεων καί
δ) ‘H διάταξη τοῦ ἄρθρου 26 παρ. 4, 7:06 καθιερώνει τήν ἐξαγορά ἀπό
τό κράτος ἦ τήν ἀναγκαστική συμμετοχή του σέ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν
μονοπωλιακό χαρακτῆρα ἦ 7:06 εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τήν ἀξιοποίηση
τῶν πηγῶν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου.
Ἀπό τό ἄρθρο 26, 7:06 ἀναῴέρει ρητά τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία, σέ
συνδυασμό μέ 16 ἄρθρο 17, 7:06 κατοχυρώνει τήν ἀτομική ἰδιοκτησία, βγάζει κανείς τό συμπέρασμα ὅτι τό Σύνταγμα ᾠαίνεται νά δέχεται μιά τέτοια
ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας στῆν ὁποία βασικοί ᾠορεῖς τῆς οἰκονομικῆς δράσης εἷναι οἱ ἰδιὼτες, οἱ ὁποῖοι μέ τά μέσα παραγωγῆς πού κατέχουν ἀποῲασίζουν γιά τό τί, πόσο καί πῶς θά παραχθεῐ μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ τῆς
ἀγορᾶς. Μέ ἄλλα λόγια, τό Σύνταγμα καθιερώνει τό σύστημα τῆς ἰδιωτικῆς ἐπιχειρηματικῆς δράσης στῆν ἀγορά. Τό ἐρώτημα ὅμως πού μπαίνει
ἐδὼ εἶναι ποιά μορφή ἀγοράς ἐννοεῖ τό Σύνταγμα. Γιά νά βγάλουμε κάποιο
συμπέρασμα πάνω σ’ αὐτό, θά πρέπει νά κοιτάξουμε προσεκτικά τή διάταξη
τοῦ Συντάγματος 7:06 ἀναῴέρεται στήν ἰδιοκτησία.
Τό Σύνταγμα ἀντιλαμβάνεται τήν ἰδιοκτησία σάν ἕνα νομικό δικαίωμα
ἐπί πραγμάτων. Ἀλλά τά νομικά χαρακτηριστικά τῆς ἰδιοκτησίας εἶναι
τά ἴδια 0" ὅλες τίς περιπτώσεις. Ἂν ὅμως ἐξετάσει κανείς τήν ἰδιοκτησία
ἀπό οἰκονομική καί ὄχι ἀπό νομική ἄποψη, θά δεῖ ὅτι διαῴέρει ἀπό ἰδιοκτήτη σέ ἰδιοκτήτη ἀνάλογα μέ τό μέγεθος καί τή μορφή της. Ἡ ἰδιοκτησία δέν χαρίζει στό μικροαγρότη, στὸ μικροβιοτέχνη ἥ στόν ἑργάτη 7:06
κατέχει ἕνα διαμέρισμα τήν ἴδια οἰκονομική δύναμη πού δίνει στό βιομήχανο, στὸ γαιοκτῆμονα ἤ στό μεγάλο κεῴαλαιοῦχο. Τό Σύνταγμα δέν ἀντιμετωπίζει τίς διάῴορες μορῲές καί μεγέθη ἰδιοκτησίας ἀνάλογα μέ τήν οἰκονομική δύναμη 7:06 δίνει στόν ἰδιοκτῆτη της.
Ξεκινώντας ἀπό τήν ὑπόθεση, ὅτι πρόθεση τοῦ συνταγματικοῦ νομοθέτη
εἶναι νά θέτει διατάξεις 7:06 νά διασῴαλίζουν ἰσότητα μεταξύ τῶν πολιτῶν,
γεννᾶται 16 ἐρώτημα γιατί στῆ προκειμένη περίπτωση δέν προχωρεῖ σέ
διαφοροποιημένη ἀντιμετώπιση τῆς ἰδιοκτησίας; ‘H μόνη ἐξήγηση πού θά
μποροῦσε νά δοθεῖ ἐδώ εἶναι ὅτι τό σχέδιο Συντάγματος ὑποθέτει σάν
βασικό ὀργανωτικὸ πλαίσιο τῆς ἀγορᾶς τόν τέλειο ἀνταγωνισμό.
Πράγματι, στό τέλειο ἀνταγωνισμό ἡ ἰδιοκτησία δίνει στούς παραγω-
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γούς τήν ἴδια ἥ σχεδόν τήν ἴδια δύναμη. Τοῦτο γιατί στόν τέλειο ἀνταγωνισμό ὑπάρχει μεγάλος ἀριθμός παραγωγῶν, καθένας ἀπό τοός ὁποίους ἔχει
τήν ἴδια ἦ περίπου τήν ἴδια ποσότητα μέσων παραγωγῆς, πού εἶναι τόσο
μικρή γιά τόν καθένα, ὥστε νά μή δίνει σέ κανένα ξεχωριστή οἰκονομική
δύναμη γιά νά κυριαρχεῐ στήν ἀγορά καί νά ρυθμίζει ὅπως θέλει αὐτός τούς
μισθούς ἥ τίς τιμές τῶν ἀγαθῶν. Ἀλλά τό πρότυπο τοῦ τέλειου ἀνταγωνισμοῡ πάνω στό ὁποῖο φαίνεται νά στηρίζεται τό Σύνταγμα δέν ἔχει καμιά
σχέση μέ τη σημερινή οἰκονομική πραγματικότητα. Ἴσως νά ἴσχυσε σέ
κάποια ᾠάση τῆς προβιομηχανικῆς περιόδου καί νά ὑπῆρξε γιά ἀρκετό
καιρό στή ᾠαντασία πολλῶν ἀπό τούς κλασικούς καί νεοκλοισικούς οἰκονομολόγους.
Τό ὂργανωτικό πλαίσιο τῆς οἰκονομίας ὅπως συνάγεται ἀπό τίς πιό
πάνω διατάξεις τοῦ Συντάγματος δέν ἔχει σχέση καί μέ τήν ἑλληνική οἱκονομική πραγματικότητα. ”Ας πάρουμε τούς δυό βασικούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας; Τόν ἀγροτικό καί τόν βιομηχανικό.
Στόν ἀγροτικό τομέα ἀπασχολεῖται ὁ μισός περίπου πληθυσμός. Τό
90% τῶν ἀγροτὼν εἶναι μικροῖδιοκτήτες καί, ἀπό τήν πλευρά τῆς παραγωγῆς καί προσῴορᾱς τῶν προϊόντων τους, θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἐπικρατοῦν τά
χαρακτηριστικά τοῦ τέλειου ἀνταγωνισμοῡ. Ἡ ἀγροτική μικροϊδιοκτησία
δέν δίνει καμιά οἰκονομική δύναμη στόν ἀγρότη. Ὁ ἀγρότης ἁπλῶς χρησιμοποιεῖ τό κομμάτι γῆς πού διαθέτει γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς προσωπικής
του δουλειᾶς. Στίς ἀνταλλακτικές ὅμως σχέσεις τοῦ ἀγρότη, τόσο στή
ᾠάση τῆς προμήθειας τῶν καλλιεργητικὼν μέσων, μηχανημάτων, λιπασμάτων, σπόρων, ᾠαρμάκων κλπ., ὅσο καί στή ῲάση τῆς διάθεσης τοῦ
ἀγροτικοῦ προϊόντος, ὁ τέλειος ἀνταγωνισμός ἥ κάποια ἀτελής μορῴή
ἀνταγωνισμοῡ δέν λειτουργεῖ.
Στή ᾠάση τῆς προμήθειας τῶν καλλιεργητικὼν μέσων καί ὑλικὼν ὁ
ἀγρότης βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τά μονοπώλια πού καθορίζουν τόσο ὑψηλές τιμές γιά τά καλλιεργητικά μηχανήματα, λιπάσματα, ᾠυτοῴάρμακα
κλπ. , ὥστε νά ἀποσποῦν ἕνα μέρος ἀπό τήν ἀξία τῆς δουλειᾱς τοῦ ἀγρότη.
Στή ᾠάση τῆς διάθεσης τῶν ἀγροτικὼν προϊόντων, ὁ ἀγρότης βρίσκεται
ἀντιμέτωπος μέ τόν μονοψωνιτή πού μέ τήν οἰκονομική δύναμη πού διαθέτει
εἶναι σέ θέο-η νά ἀγοράζει τά ἀγροτικά προϊόντα σέ χαμηλή τιμή, νά τά
διαθέτει στήν ἀγορά σέ πολύ ὑψηλές τιμές καί νά πραγματοποιεῖ μεγάλα
περιθώρια κέρδους ἀποσπῶντας καί αὐτός, μ’ αὐτό τόν τρόπο, ἕνα μέρος
ἀπό τήν ἀξία τῆς δουλειᾶς τοῦ ἀγρότη.

Ἔτσι καί στίς δυό ῲάσεις ἀνταλλαγής, ὁ ἀγρότης γίνεται ἀντικείμενο
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ἐκμετάλλευσης τῶν μονοπωλίων. Τῆ σοβαρή αὐτή οἰκονομική ἀντίθεση
ἀγνοεί σχεδόν ἐντελῶς τό Σύνταγμα. Δέν προβλέπει διατάξεις πού νά
προωθοῦν τῆ δημιουργία προμηθευτικὼν καί καλλιεργητικὼν συνεταιρισμὼν
καθώς καί συνεταιρισμὼν ἥ κρατικών ὀργανισμὼν διάθεσης τῶν ἀγροτικῶν
προϊόντων, ὥστε νά ἀμβλύνει τή σοβαρῆ αὐτή κοινωνικῆ ἀντίθεση.

Στόν τομέα τῆς βιομηχανίας οἱ ἀντιθέσεις εἶναι τό ἴδιο ἔντονες. Στούς
περισσότερους τομεῑς, καί κυρίως στούς τομεῖς ὑψηλῆς τεχνολογίας, τά
μέσα παραγωγῆς συγκεντρώνονται σέ λίγα μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα, τά ὁποῖα ἐλέγχουν τήν ἀγορά καί ἔχουν άποκτήσει τέτοια οἰκονομική δύναμη ὥστε νά ἀποῲασίζουν σχεδόν κυριαρχικά γιά τό τί, πόσο καί
πῶς θά παραχθεῖ. ’Έτσι οἱ κρίσιμες ἐπιλογές γιά τῆν άνάπτυξη τῆς χώρας,
τῆν ποιότητα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ καί τήν κατανομῆ τοῦ εἰσοδῆματος έξαρτὼνται κατά βάση ἀπό τίς ἀποῴάσεις τῶν μονοπωλιακών ἐπιχειρήσεων καί όχι τόσο ἀπό τῆ λαϊκῆ συμμετοχῆ στίς πολιτικές διαδικασίες. ·

'H άνάπτυξη τῶν μονοπωλίων στῆ χώρα μας ἄρχισε νά γίνεται αἰσθητή ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὅταν ἡ πολιτική ἐξουσία
ἄνοιξε τίς πόρτες στό ξένο ἐκμεταλλευτικό κεῴάλαιο, στό ὁποῖο μάλιστα
παραχώρησε μέ νόμο συνταγματικῆς ἰσχύος προνόμια καί εὔνοιες. Ὀ οἰκονομικός ἔλεγχος τῶν ξένων μονοπωλίων ἔῴτασε τό 80-90% σέ ὁρισμένους
κλάδους ὑψηλῆς τεχνολογίας καί στό 40-50% στούς ὑπόλοιπους κλάδους
τῆς βιομηχανίας.
Τά μονοπώλια μέ τήν τεράστια συγκέντρωση κεῴαλαίων πού ἔχουν,
διαθέτουν τῆ δύναμη νά ὁρίζουν τούς μισθούς σέ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπ’
ὅ,τι θά διαμορῲώνονταν κάτω ἀπό συνθήκες ἁνταγωνισμοῦ. Ἐξάλλου ἔχουν
τῆ δύναμη νά καθορίζουν τίς τιμές τῶν προϊόντων τους σέ ἐπίπεδα σημαντικά ὑψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα πού θά διαμορῴώνονταν κάτω ἀπό ἀνταγωνιστικές συνθῆκες, προκαλώντας μ’ αὐτό τόν τρόπο πληθωρισμό κόστους πού
τείνει νά γίνει μόνιμη πληγή τῆς οἰκονομίας.
Τέλος, τά μονοπώλια ἔχουν ἀποκτῆσει τέτοια δύναμη, ὥστε νά ἀσκοὺν
πίεση στῆν πολιτική ἐξουσία -πράγμα πού συνέβαινε συχνά στό παρελθόνγιά ὁλοένα μεγαλύτερες ᾠορολογικές παραχωρῆσεις καί προνόμια, γιά εὐνοϊκῆ χρηματοδότησή τους καί γιά κατασκευή ἀπό τό ἴδιο τό δημόσιο
ἔργων ὑποδομῆς πού ἐξυπηρετοῦν τίς ἐπιχειρήσεις τους, ρίχνοντας ἔτσι ἕνα
μεγάλο μέρος τοῦ κόστους παραγωγῆς τους, μέσω τῆς ᾠορολογίας, στίς
πλάτες τῶν μεγάλων στρωμάτων τοῦ πληθυσμοῦ.
Ἡ διατήρηση τέτοιων παραγωγικὼν σχέσεων στῆν οἰκονομία ὀξύνει

Η OIKONOMIA KATA ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 85
σημαντικά τίς ἀντιθέσεις μεταξύ ἀγροτῶν, ἐργατῶν καί μικροαστῶν ἀπό
τή μιά μεριά καί μονοπωλιακῶν συγκροτημάτων ἀπό τήν ἄλλη. Χαρακτηριστική ἔνδειξη τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν ἀντιθέσεων εἷναι ἡ ἕντονη ἀνισότητα πού ὑπάρχει στή διανομή τοῦ εἰσοδήματος στήν Ἐλλάδα. Ἀπό μιά
ἔρευνα πού εἷχα τήν εὐκαιρία νά κάνω στή φυλακή1 , προκύπτει ὅτι στά τέλη
τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, τό 40% 106 πληθυσμοῦ πού ἀνήκει στίς κατώτερες
εἰσοδηματικές τάξεις ἔπαιρνε μόνο τό 9,5% τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδήματος, τό
ἑπόμενο 43% 106 πληθυσμοῡ πού ἀνήκει στίς μεσαῖες τάξεις ἐπαιρνε τό
32,5%, ἐνῶ τό 37% τοῦ πληθυσμοῦ πού περιλαμβάνει τίς πλούσιες τάξεις
ἐνέμετο τό 58% τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδήματος. Ἀπό τήν ἴδια ἔρευνα προκύπτει
ὅτι τό συνολικό ῲορολογικό βάρος πού ἔπεῴτε στίς πλάτες τῶν κατώτερων
εἰσοδηματικῶν τάξεων ἔῴτανε τό 32%, τῶν μεσαίων τάξεων ἦταν 22%
καί τῶν ἀνώτερων μόνο 95%. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στή διάρκεια τῆς
δικτατορίας οἱ ἀνισότητες αὐτές, καί ἑπομένως οἱ κοινωνικές ἀντιθέσεις,
ἕγιναν πιό ἔντονες.

Ἡ παραπάνω ἀνάλυση μᾶς βοηθάει νά δώσουμε ἀπάντηση στό δεύτερο
ἐρώτημα πού θέσαμε στήν ἀρχήῑ Τό σχέδιο Συντάγματος ξεκινώντας ἀπό
τήν ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας τῆς προβιομηχανικής περιόδου πού στηρίζεται
στήν ὑπόθεση τοῦ τέλειου ἀνταγωνισμοῦ, ἀγνοεῖ τή βασική ἀντίθεση
μεταξύ μονοπωλίων καί ἐργαζομένων. Τό ὀργανωτικό πλαίσιο πού ῲαίνεται
νά δέχεται δέν ἀμβλύνει τίς κοινωνικές ἀντιθέσεις πού δημιουργήθηκαν
ἀπό τίς παραγωγικές δυνάμεις, ἔτσι ὅπως ἀναπτύχθηκαν στή μεταπολεμική κυρίως περίοδο.
Ὑπάρχει βέβαια τό ἄρθρο 26 παρ. 4 106 Συντάγματος, πού θέτει σάν
σκοπό τόν ἔλεγχο τῆς πολιτείας πάνω σέ μονοπωλιακές ἐπιχειρήσεις ζωτικής σημασίας γιά τήν ἐθνική οἰκονομία. Τό ἄρθρο τοῦτο ἐπιτρέπει στόν
κοινό νομοθέτη νά χρησιμοποιεῐ δυό μέτρα γι’ αὐτό τόν ἔλεγχο; Τήν ἐξαγορά τῆς ἐπιχείρησης ἦ τήν ἀναγκαστική συμμετοχή τοῦ κράτους σ’ αὐτή.
“Η διάταξη ὅμως τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ χάνει σχεδόν ἐντελῶς τό οὐσιαστικὸ της
περιεχόμενο ἄν λάβει κανείς ὑπόψη του τά παρακάτωῑ
1. Ἐξαιρεῖ ρητά τίς ξένες ἐπιχειρήσεις ἀπό τά μέτρα αὐτά (ἄρθρο 26
παρ. 4). Ἀντίθετα, τό ἄρθρο 108 κατοχυρώνει συνταγματικά τό προνομιακό καθεστώς τῶν ξένων μονοπωλιακῶν ἐπιχειρήσεων στή χώρα. Ἀνα-

ι. «Τὴε Distribution of Tax Burden by Income Groups in Greece», εἰς Economic
Journal, June 1973, vol. 83.
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γνωρίζονται καί κατοχυρώνονται γι’ αὐτές ὅλα τά προνόμια πού ἐξασῴάλισαν στή διάρκεια τῆς δικτατορίας. Νομιμοποιοῦνται ὅλες οἱ παραχωρήσεις πού τούς ἔχουν δοθεῖ. Μάλιστα τό ἄρθρο 108 ᾠτάνει μέχρι τοῦ σημείου
νά ὁρίζει ὅτι κάθε τροποποίηση τοῦ νόμου γιά τήν προστασία τῶν ξένων
κεῴαλαίων δέν μπορεῐ παρά νά παρέχει «μείζονα» προστασία o" αὐτά. "Av
λάβει κανείς ὑπὸψη του ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν μονοπωλίων στή χώρα ἄρχισε
μέ τήν εἰσβολή ξένων κεφαλαίων, εὔκολα καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι
οἱ διατάξεις αὐτές τοῦ Συντάγματος δημιουργοῦν προϋποθέσεις ὅξυνσης τῶν
κοινωνικῶν ἀντιθέσεων στό μέλλον.
2. "000v ἀῲορᾶ 16 μέτρο τῆς ἐξαγορᾶς μονοπωλιακὼν ἐπιχειρήσεων,
ἡ χώρα μας ἔχει πικρή πείρα ἀπό τήν ἑῴαρμογή του στό παρελθόν. Στίς
λίγες περιπτώσεις πού ἐῴαρμόστηκε τό μέτρο αὐτό, οἱ ἐπιχειρήσεις μέ τήν
πίεση πού ἀσκοῦσαν στήν πολιτική ἐξουσία καί στούς παράγοντες τῆς
διοίκησης κατώρθωναν νά ἐξασῴαλίζουν ἀποζημιώσεις σημαντικά μεγαλύτερες ἀπό τόν ἀξία τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων.
3. Ἀναῴορικά, τέλος, μέ 16 μέτρο τῆς συμμετοχής τοῦ κράτους στίς
μονοπωλιακές ἐπιχειρήσεις πού προβλέπει τό Σύνταγμα, τοῦτο θά ἦταν
πράγματι ἀποτελεσματικό ἄν τό Σύνταγμα κατοχύρωνε τήν πλειοψηῲία
στή συμμετοχή τοῦ κράτους στό κεῲάλαιο τῆς ἐπιχείρησης. ’Όμως 16
σχέδιο Συντάγματος εἶναι ἀσαῴές ὡς πρός τό ποσοστό συμμετοχής τοῦ
κράτους. Θά μποροῦσε κανείς νά ὑποθέσει ὅτι σκόπιμα ἀῴήνεται αὐτή ἡ
ἀσάῴεια. "Av ἡ συμμετοχή τοῦ κράτους στίς μονοπωλιακές μονάδες εἶναι
μικρή, ἡ δύναμή τους θά ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἰσχυρή καί στήν οὐσία
δέν ἀλλάξει τίποτα.

Τελειώνοντας θά ἤθελα νά κατασταλάξω σέ ὁρισμένα συμπεράσματα
πού προκύπτουν ἀπό τήν παραπάνω ἀνάλυση καί νά διατυπώσω μερικές
σκέψεις
Τό βασικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι τό σχέδιο Συντάγματος προσπαθεῖ νά
ἐπιβάλει στή χώρα ἕνα ἀναχρονιστικό σύστημα οἰκονομικῆς ὀργάνωσης,
τό ὁποῖο ἀπ’ τή μιά μεριά δέν ἀμβλύνει τίς κοινωνικές ἀντιθέσεις πού
ὑπάρχουν σήμερα στήν ἑλληνική κοινωνία, καί ἀπό τήν ἄλλη δέν ἀῲήνει
περιθώρια προσαρμογῆς τοῦ ὀργανωτικοῦ πλαισίου καί τῶν σχέσεων παραγωγῆς στήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικὼν δυνάμεων.
Φυσικά, δέ θά περίμενε κανείς ἀπό μιά συντηρητική κυβέρνηση νά
θεσπίσει συνταγματικά μιά σοσιαλιστική ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας πού θά
ἄλλαζε ριζικά τίς σχέσεις παραγωγῆς καί θά ἑξάλειῲε τίς κοινωνικές
ἀντιθέσεις πού ὑπάρχουν σήμερα στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἀλλά ἀκόμα
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καί ἕνα συντηρητικό Σύνταγμα, ὅπως εἷναι 1:6 κυβερνητικό σχέδιά δέ θά
πρέπει νά κατοχυρώνει κατά τρόπο ἄκαμπτο ἕνα δεδομένο σύστημα ὀργάνωο-ης καί νά παγιοποιεῖ μιά ὁρισμένη οἰκονομική καί κοινωνικῆ δομῆ.
Πρέπει νά ἀῴήνει περιθώρια προσαρμογῆς ἦ καί ἀλλαγῆς τοῦ συστήματος
οἰκονομικῆς ὀργάνωσης, ὅταν τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀπό τῆν ὄξυνση τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων. Τό γερμανικό Σύνταγμα θά μποροῦσε στῆν προκειμένη περίπτωση νά ἀποτελέσει γιά τήν κυβέρνηση ὑπόδειγμα διασῴάλισης
ἐλαχίστων προϋποθέσεων προσαρμογῆς τοῦ ὀργανωτικοῡ πλαισίου στίς οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐξελίξειςι Δύο βασικές διατάξεις πού θά μποροῦσε
νά πάρει ἡ κυβέρνηση γι’ αὐτόν τό σκοπό ἀπό τό γερμανικό Σύνταγμα εἷναι
οἱ παρακάτω. Τίς ἀναῴέρω;
’1. Τό ἄρθρο 14. Οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ προστατεύουν μέν τῆν
ἰδιοκτησία, προσθέτουν ὅμως τά ἑξῆς σημαντικά; α) Ὅτι «τό περιεχόμενον
καί τά ὅρια τῆς ἰδιοκτησίας καθορίζονται μέ νόμο» ὅτι «ἡ ἱδιοκτησία
δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις» καί γ) ὅτι «ἡ χρήση τῆς ἰδιοκτησίας πρέπει ταυτὸχρονα νά ἐξυπηρετεῖ τῆν ὠῴέλεια τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου». Τό γερμα·
νικό Σύνταγμα δέν θεωρεῖ τῆν ἰδιοκτησία οὔτε δικαίωμα ἀπόλυτο οὔτε
δικαίωμα προκαθορισμένο. Παρέχει τῆ δυνατότητα γιά αὐστηρούς περιορισμούς της. Ἀντίθετα, 1:6 ἑλληνικά κυβερνητικό σχέδιο παρουσιάζει τήν
ἰδιοκτησία σάν δικαίωμα «ἱερό καί ἀπαραβίαστο». Προσθέτει, ἁπλῶς,
κάτι πού εἶναι ἐντελῶς αὐτονόητοι ’Ότι τά ἐκ τῆς ἰδιοκτησίας δικαιώματα
«δέν δύνανται νά ἀσκοῦνται εἰς βάρος τοῦ γενικού ωμῴέροντος».
2. 'H δεύτερη διάταξη πού θά μποροῦσε νά πάρει ῆ κυβέρνηση ἀπό τό
γερμανικὸ Σύνταγμα εἶναι τό ἄρθρο l5: T6 ἄρθρο αὐτό καθιερώνει τήν
ἀρχή ὅτι «τό ἔδαῴος, ὁ ᾠυσικός πλοῦτος καί τά μέσα παραγωγῆς μποροῦν
νά κοινωνικοποιηθοῦν» μέ ἀποζημίωση πού καθορίζεται, ἀῲοῦ σταθμίζονται τά δίκαια ωμῴέροντα τῆς ὁλότητας καί τῶν ἐνδιαῴερομένων. Μιά
τέτοια διάταξη, ἄν περιληῲθεῖ στό σχέδιο τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος,
θά ἔδινε τή δυνατὸτητα νά κοινωνικοποιηθοὺν πολλά μονοπώλια πού ἐλέγχουν σῆμερα τήν κατανομῆ τῶν παραγωγικὼν μέσων στῆ χώρα καθώς καί
βασικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι, (μεταλλεῖα, πετρελαιοπηγές, τουριστικές περιοχές κ.λπ.), πού ἡ ἑκμετάλλευσῆ τους εἶναι κρίσιμης σημασίας
γιά τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη.
Θᾶ προσθέταμε ἀκόμα ὅτι τό Σύνταγμα παράλληλα μέ τίς πιό πάνω
διατάξεις θά ἔπρεπε νά προβλέπει ὅτι σέ καμιά περίπτωση δέ θά παραχωρεῖται σέ ξένες ἐπιχειρήσεις προνόμιο μονοπωλιακῆς ἐκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικὼν πόρων ἦ κλάδων κρίσιμης σημασίας γιά τῆν ἀνάπτυξη
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τοῦ τόπου. Θά ἔπρεπε νά θεσπίσει ὅτι ἡ ἑκμετάλλευση αὐτή θά γίνεται
ἀπό μεγάλες δημόσιες μονάδες. Σ’ αὐτούς πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ξένες
ἐπιχειρήσεις ἀποτελοῦν μιά ἀναγκαιότητα γιατί ᾠέρνουν στή χώρα τήν
τεχνολογία καί τά κεῲάλαια πού μᾶς λείπουν, θά μποροῦσε νά ἀντιταχθεῖ
τό ἑξῆς ἐπιχείρημαι Ἂν τήν ἐκμετάλλευση τῶν πλουτοπαραγωγικὼν
πόρων τῆς χώρας ἀναλάμβαναν μεγάλες δημόσιες μονάδες, θά μποροῦσαν
ἄνετα νά μισθώνουν τούς τεχνοκράτες καί τήν τεχνολογία πού μᾶς λείπει
ἀπό τή διεθνή ἀγορά καί νά ἑξασῴαλίζουν τά ἀναγκαῖα κεῴάλαια -ἄν
ἐγχώρια ἀποταμίευση δέν ᾠτάνει- μέ δανεισμὸ ἀπό τό ἐξωτερικό. Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τῆς Ἰνδίας πού μέ τή μίσθωση ἄριστων
τεχνικῶν (”Αγγλων, Ρώσων, Ἀμερικανών) καί μέ δανεισμό κεῲαλαίων
ἀπὸ τή διεθνή χρηματαγορά κατεσκεύασε ἕνα ἀπό τά τελειότερα κρατικά
χαλυβουργεῖα στόν κόσμο.

