--3-ΚΕΦΛΛΙΑ
-------

Α) ΚΡΕΑΣ

J.. 440

α) βοειδiτ
β)Πp6βατά.

5.343

f.5II

238.000

p3. ο.οο

6.159.

ΚΕΦΑΛΙ Ρ,
---------

τωJtJ ο 1
--------

2.'000

4.000

Ι

δ)�οϊρος

Ι.010.000

ε)Πουλερικά
.Β)_��Δ�1

Ι . 343

ι· .

476.000

L

γ)Α[γες

α)

TOi�f�ciI
------

Αγελά.δwν

β) .Προβάτων

39-.780.

.430.000

24.390

212.000

γ) Λίγων

Ι •. 590

!i8..5&

6) Στ6 τομέα τη� �λιε(α� iού �ποτελεϊ &ξι6λογο κλ�δο
τητας του νομου ύπ&ρχουν άλιευτικά
π�δ(α

δραστηρι6-

α)στ� λιμ�οSά ασc� Μεσολογγ�ου-Λί�w�ικ�� β) '�μβρακι�ουγ)':ουνίου
)
πελάγους δ) ·Λιμνων(φυσι·κων καC.τεχνι1;wν)

Ό &ρι9μ6ς των &�ασχο�ουμένwν μέ την άλιεία
καC �παραγωγή· άλιευμάτων

μ.α

&νέρχεται

σέ Ι.350 τ6ν�ο�ς,είδικά
J)t

ιι

ατο-

σέ Ι 000

στ71ν λιμνο�&λασ

,
σα �εσα�ογγιου -Αιτωλικο� αλιευονται �ατ ετος 800 τοννοι απο τους
όπΌ(ους 300 Τ6ννΌι μέ <r.C.ς. συληπτιJtές. έγκαταστάσεις ·των ίχ9υοτρο
·

φίων

Ή

,

,

-

t

,

500· τ6ννοι ·�π6 τούς

παραγωγή αtr9τάραχου. εί� τ�ν

κου
_.,

κατά

,

,

,

έλεύ9Έρους άλιεϊς.

λι��ο9&�ασσα Μεσολογγίc� -�ίτwλι

�νέρχεται σέ 400 ·�ως 500 KGR τ6 χρ6νο.

Επισημα(ν�υμε

την Ηαταστροφη της λιμνο5άλαρσας Αίτwλικου

αποστραγγιστικα εργα
ποία σημειωτέον. παρουσιάζει μόλυνση
κατασJtευασ9€:ντα

,

,

,

JI

της λίμνης

&πό τά
'

ι

η ο,
'
,
�
. ις βα�μόν ανησυχr,τιχον καί
Λυσιμαχ(ας

γιά την �πδχαiαα�αση της
Τονίζουμε έπίσης J-tαC την Ηαταστpοφη ·των 'άκτω.ν :τ:ου 'Ιο:v(ου Πελάγους
�π6 τά παραπάνω &ποστραγiιστικά �ργα. "Ενα έπ(σης �οβαρ6 πρόβλημα

παρακαλουμε

το�ς σύνεδρους

νά &�χολη5�υν

δ ημιουργ�9ηχε στην

τcυ ποταμου

περιοχη Κάτω 'Αχελώου , �π6 τήν με C wcη παροχη.ς
Άχελώου καC τη μεταφορ� φερτου �λι�ο� , μέ ;ποτέλεσμα

την t1αταστρο9ή

ψυσι ΗWν

νερου σέ περιοχές

7) Δασικ6ς Πλουτος:
Ο� Μα5αρές δασί,κές
� Jt τ w ν

ό πο t ων

έ1ιτάρεις

του Νqμου &νέρχονται

ξυλ6:ν.Sρακες .. ·

ι

..ή δέ τουρ ι στ·ικη
Έ)

σέ Ι.629.000 στρέμ.

22
. 7 . ό Ο Ο κα C π λαίf �'ψ υ λ � α . σ έ Ι . 4 Ο 2 . G J ίJ στ ρ .

'Η Δασ ι HTJ. παραγωγή &φοpα· κυρ(
' ως

.

του .C:-αλασσιr,ιου

καί τfjν εί σροη·

yεωργικης έκμετάλευdης.

Η ων w φ 6 ρα

Δασι v.η' παραγωγή

φpαγμάτ�ν

Η βιομηχανική

τεχνικην ξυkε (αν

έ�μετάλευση

"έ κμετάλευ'ση ε χ ει
τοr1ι Α) nΑΡΑΓΩΓΗΣ

των δασων

καυσ6ξ υλα κα(
δέν ύτ.6:ρχει,

έλάχ ι στες δυνατότητες.

__,.
. :.; --L1-..:..
α) �ε wργικές -Κτηνοτροφικ ές -Ειομηχα�Cες·
1) Συσκευ�στ�ρια !κ ���ξεργασ(ας β�� σ(μων �λαι�ν
τητα. ΊffOOO τόννων .τό χρ�νο.
2) 'ϊρ�οστάσια � πεξεrγασ(ας.
Τδννpυς τ6 χρ6νο.

δυναμικ6-

φύλλwν καiτ:νου 5 μέ δυναμι κ6τητα
.

3) ΚJλινδρ6μυλοι- Άλευρδμυλοι 15

"·

13 μέ

μέ_ δυν���κ6τη�α.

7 τδννΕ-.ιους την

ωρα.
4) ΤυρΌκο_με'ία �8 με· δυναμιΉ6τητα 200ΙD6ννους τ6 θwρο
. κ 6τ η τα · 3 Ο Ο Τ6ννους τ6 χρ6νο
. 5 ) Ο ί νο πο μ t α Ίι μέ δυνα.μι
6) Έργοστά�ιο παραγωγης. μηδικάλευρου 8 .μέ δυναμικδτητci
23.000 Τ6ννους .τ6

&&�& χρόνο

· 7) Δυ� �ργοστάσια συν5fσεως
�

τό θωρο.

ζωοτροφω� ·μέ δυναμι�ότητα

8) bρυζ6μυλοι 9. μέ "iυν;μ�κ6τητα 10. Τόνν��ςΊ�ρd.

9)Ξυραντήρια ·άραβοσ(του

Β.71 b

4 μέ δυν�μι�ότry�α· 36Τ6ννους

66 [&&&δ&ξ

66 τ6ννους

;,�& 8/ωρο

.ΙΟ) 'Ένα: �λατοποιείο μέ δυναμικότητα· Ο, Ι Τόννους /Βωρο
11) Πέντε �τh5μο( πρ9ψήξεως Γάλακτος μέ δυναμιχ6τητα 25 τόννους/ωρο
3
12 �Εξη ψυγεία μέ συνολικ6 ψυ�τικ6 χωρο 7.540·μ
Ί3)"Ενα σαπονοποε'ίο- π�ρονελciιουγρείο

στ6 ΑίτωλιΉ6

14j'Έν;
.

δυναμικότητας 2Τ6ν/8ωρο.

σπορελαιουργε!� στ6 Μεσολδγγι
.

.

. .. �

μετ& ραφι�αρ(σματος
μέ δυ�αμικ6τητα

,·

ελα(ου

2 Τ6ννο�ς

>11:;C·.:-1 2 Τ ξ)ν νους βαμβαχ6πιττας /�ωρο
.
. 15) Λοιπές Βια.τεχνικές μον 6:δες είδων· . διατροφης - ε νδυσης-ύ�6δυσης
έπεξεργασ(ας ξGλ�υ έπιπλοποιrας &νέρ�οντ�ι σέ 1.958 κ�C απασχοβαμJ3α,�ελαCου

λουν 5.000 ;τομ� μέ ίσχ� �γ��ταστάσεως 18.000 ·�Ρ
16) Λοιπές βιομηχανCες tτο(μων .ένδυμάτwν· -�ατασκευης
,

&λατος-γ�φου -πλιν�οκε�άμων- �το(μου
"
άr.ασχολούμενο . τφοσωπικό 1000 _ατομα � -

εr.ε
ι
ξ εργασιας

καλωδ(ων-

σκυροδέμα_τος μέ

Ie=�Ξr����--��ε�r�rΏ
ά)

Έμ�6ριο

γ
'Εξαγώγιμα προϊ6ντα της περιοχης ειναι
:

Καr.ν_6ς σέ φύλλα, �κατέργαστα δέρματα, ετοιμα

γυνΒ:l;!Χεία_ ένδύματα, Βρώσιι,

μες �λιές,χέλι�,ρtζι σέ 5ραύσματ�,χορτονομ��μηδικάλ�υρο.
Τ6 έμπόρ_ιο �σχεϊται άπ6 ·μικρομεσαϊ:ες μονάδε? δεν μπά:ρχουν μεγά
.
�ες �μπροριχές �πιχειρ�σεις .
β) 1.,,εταφορές

!.Χερσαίες; Ο� χά5ε

μέσα

φ�σεως μεταφpρέ5 ·γ(νονται
καC συγκεκρ(μένο μ�νό· :μέ α�τ/τα

κuρ(ως μέ

χερσαία

2. Βαλάσσιες
.
.
ΕLναι δυνατ.έg(.λιμιi�fο(.!·1εσολογγ(ου, 'ΑμφιλοχCας, 'Ατσαχου ,Παλα(ρΌυ,
-�1ύτικα) γιά · νά �ναπτ\χ�ουν ομως 56: πρέπει νά όλοκληρώ.Sουν. τά

--5--

τ6: λι.μενLΗΟ: εpγα

Πού �χουν πpογpαμματισ-8εϊ,

γ) Τουρι.σμός

Ι)Πηγές Ία�ατικές

�Υπάρχουν�� 'Ιαματικές πηγι�

στήν Τρύ_φΌυ, Σ-τα
_° μνα, Λυσιμαχf α, ϊ:6ργια...

...

ρ�, !Αy�απ�δ6καμπος�& Κορπ�

•

φ

"

Σήμέρα έξυπηρετουν 4000-5000. ατομα ατομα τ6ν .χρ6ν_ο.
.
.
/
2) ·, αp χαι6τητες
Στή'ν περιοχή ύπάρχουν οημο;ντικοC &ρχ/κοC χωροι

όί

υ

σπουδαι6_τερ�ι εlναι·:

,

.

α1 �γιος ΉλCας U Gολωτο� τάφοι Μυκηνα[κης εποχης 11
β)�ΑλCχυρνα (�οντά στ6 Μεσολόγγι)
γ) Βουκάτω {Κάστρο

.

.

.

δ·) Ι<αλυ9ών(4ος π .
_ χ.)

4ου �[ωνος)

ε)U�ευρών-(Κ&στρο της κυρ& -Ρήνης) '4ος �·Χ:
Ύ�άρχει �γορά
καC. 5έdτ�ο.
.
.

Dτ)θέρμο-8ρησκε�τικ6
κέντρο .των Αιτωλων
.
.
. ζ)�ύρρειο- Ίερ6 των 'αχαρνάνων
. .

i

η) Σ �ράτος-Σ °ημ�ν ι Ηο�άτη π6λ η

των

,
r,Ηαpνανων

Ι Λ

·�-8)Ο[νι6:δες-ΣτCς Έκβο�ές το� 'iχελώο�.Σώζεται
κ°: τ6:σ1;c::ση.
ι) 'ΕπCσ.ης . ύπάρχ_ουν πλτμιο_ς βυζαντινων μνημείων

θέατρο σέ καλή

οiρετp�- �έν �i�ι · γCν�ι: �9�pιστική �ξιοποίηση

3)

ζωνiς, �� &ξC6λογη

α) Περιοχή Ναυπάκτου
β)

ΊΙ

γ)

11

δ)

'

"

κίνηα:η οπως:

t

ομως

,
·υπαρχουν

ι··'ι εν ι δC ο υ
Αστακου

Β6νιτσας -Παλαί.ρου.

11

.
4)

'Υπηρεσίες
α) Τράπεζες: Τ 6 Ό�νολο Τραπεζων ('Υποκατ�στημαtων) στ6 Ν9μt
.
.
1
I
Ι
.
J
,
ιι.
καC η μέση ετήσια απασχόληση ανερχεται · σέ 29 5 . ατρμα.
β) λοιπές '.Υπηρεσίες:

Ό

.

;�ι5μ6ς· των �πασχολ6υμένων στούς .φορεtς

;νέρχετ�ι

νομιχο�

σέ 17,000

1&&��

περ(που

�νεργο� πλη5υσμο�

5 ) Συ γ ;� ο ι ν ων C ε ς
a) Όδικ6 δC,ηυο:

.Τ6ν .νομ6 δι..ασχCζει

όδι1t6 δCχτυο

)
άΤ
χ
_Λ' Τ)
(Β'Η�

"

' Ε ,τοχι ωιο C δρ6μοι

KB_l νοτικοC δρόμοι.
.:.

-

217
1437

-

παροχης υπηρεσιLν

τ6 15,�9/ο

του Οίκο-

μ'ηκο_υς περCπου 2.600 χλμ.

146 χλμ.

'ΕSνι ιωί δρ6μpι (
11

καλύπτει

χα(

t

11

,,

·aoo "

Ύ

ειναι 19

--6- .....

. ... .

--:

εlναι άσφαλτο'Απ6 τούς Έ�νLκούς δρ6μο�ς- Β'χατηγ. μ6νο 15 χλμ.
στρωμfνα καC τ& tπ6λοιπα μέ ίκανοποιητικ�
βατότητα . οί έπαρχιαΗο( δρ6μοι εχουν_ συν�χη βατ6τητα σέ μηχο·ς 1.2οό �λμ. εναντι

. συνολι χου

ι

-

μηκους επαρχιακων. 'δρόμων 1417 χλμ .

>:Υ:.:ΠΕl) .'ιί::\ΑΤΑ !(ΑΙ ILti> ATJIPII ΣΕ! Σ nΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Από τα παραπάνw στ<Jιχε'ί:'α φαCνετ_σ:L οτL ό νομός 1tαpουσ Cασc
aι σθητtι ανάπτυξη μέ 1ι'ύριο.vι; αξ.οvες 'τ11ν ΓεωργCα: τήv Υ:,τηνοτ;:>οφί.α
και λι γότερο τήv &λCεCα,
Η Βιομηχaνικ� &νάπτu;η του νομο υ ετναL π�pιορισμέ�η μέ εε 
.•
λειa tλλειψ η Βιομηχανι�&ν' Κά.Sετet,ι) παραγωγης
•
•
1
Η tλλε ιψη 11ρογραμ1.ατισμου στόν έπενδuτι1ιό )ιαC. χρηματοδοτι .:.
κο μηχανισμό γLcί Lσομcρη &νά,�uξη �ς καC ό ροuσφετιλογιπός
και ανεδαφικός τρόπος �α,�,οδότησηc εδωσε μεταnολεμι:ιά τ�ν
χρημaτ ικι'[ δυνατότητα: σέ &v-&ρώποuς π v οταν έκαρποuvτο τ:ί χ 11� 1
�
έ
νδu
μa,;a �σ,ρtι;ιωvτο πρόc τόν εv 1ι ολο 1ιαC t;'�ραγωγηιι6 τρόπο τ.ι::.
.
,, .
σεων ί:γοράζοντας χωράφ� cι 0 t 1ι όπεδα 1ι.λ;π. lιφαιρώντας ετσι )tονδΟλιa &πό �δν προUπολογισμδ γιά τή � Dιομηχανι1ιή lιvάπτυξη. Uο
λονότ ι ό νομός διασχίζεται άπό τό βασ.ι.κό. έ.Sνι1ιό ΔC1�τvο ( 'Ε.Sνι
κη οδ6ς ΑΘΗΝΑ - Πi,Tl'A-ΓIAil}l'Ei'JA) στερείτο:ι · όλο1ιλ ηρωμένο ν όδL
Mόu δι;: τvοu, έμφανCζετcιι το έμπόδιο 1':i:O-.A[TIPIO τά όποϊα πρε
ΠΙ!: ι νι: .JΈφuρω-&η 1ιαC κα; ιω ς όέν άξιοiι οLή.011,.αν τά λιμάνια της
''
"
"
.,.
' ο λωτε
' .. Ι�εσολογγCοu οvτως
ευ1:
νu.z. ειναι
,.μς,ιλοχ C αςΙ κα C του
ωστε
ρη η δια1ι-q νηση των
. προϊόντων 1(0:( σuνδcση της περιοχης μξ αλλα
.
,
οικομομικcι κέντρα.
ot Βιομηχανι �ιές ζωνες 'ΑγρινCοu κα:C 14εσολογγCοv μολονότι
,,
.
.
c.χοuν προγραμματισ-Sη 110: C δημοπρσ.τη-βη 1ιαC τά εργα: vποδομης τω·ν
δέν προχώρησαν. Κα( vτιηρχαν ot δuνα:εότες· νά τtpοσφερ·&η χwροι
έγκαταστάσεως·Βιομηχσ.νιΜμ·έ χαμηλό κόστος διότι 'μέ, τ�ν διεu
-βέτηση τοi Άχελώοu λόγου των φράγματος Καστρα:κίοv εμειναy
νεκμεταλεvτες πολλές χιλιάδες στρέμματα· δημοσ(ας έκτάσεως, πο
λu κοντά στό 'Αγρίνιο. Τδ .ϊδιο Lσχuει καC γιά τήν Ζωνη Llεσoλo,y
γtou οποu τά ά:λC1τεδcι προσφέρονται γιά έγκατάσταση Βιομηχq:νιων

α

μέ χαμηλό κόστος οtκοπεδικωv έκτάσεων σ� ιΎ.� εργα vτ.οδομης,
οο
έπικοίνων(ας κ.λ.π.

r

Κα c ε νσ. ι παρά9οξον τό γεγονδς οτL δέν ένδιcιφέροντο: L σ11μερ ον τά βιομηχανικά 1ιαί βιοτεχνικά έπιμελητήρι·α της περιοχης
πού οπως 1�0:C ot bvόμασίες τους λέν οτι συγκεντρώνουν l::ν-&ρώπ οvς
μέ έπιχε�ρηματι1ιή άντCλuψη 1(0:( δρα�τηριώτητα άλλά εχ.:u ν 1ισ.τα1ιλύση ' τήν έ-&νι1ιή οδό δεξιά )(Ο:ί ιl:ριστερά τ'ής γιά ε'ύκολ(α δια�ιη
νήσεως προσωπLJ(ΟU �ιαC πρ9ϊδντων άχρηστεuοντας την μή ύπολογ' ι
ζοντας τά έπι πλέον εξοδα, &ξιά οLκοπεδικτjς έκτάσεως φωτισμbυ
δδρεvσεως τηλέ�ωνον ��λ.n. 'Επειδή πιστέuοuμε οτι·στόν)βι�μη
χανLJ(ό .-�:ομέα ο γενι 1ι ώτερος πρΌγραμματισμός; σκοπόν έ;;.;ει τήν α:λ"
ληλοσύμπλήρωσ'η σέ άγα.Sά εϊτf_,.κεφαλαιοχLΗΟU έξοπλισμου ειτt

κατα:ναλwτ ι �ιης φύσης μέ βάση τά δεδομένα: του νομου καC μέ πρ�
τQση γιά παραπέρα έρευνα γιά τήν άξιοποCηση του όρυκτου καί
του έπιφάνειου δια%έσιμου πλούτου (πό�άμια: λCμνες λιμνο� αλα:σ
σ. F:ς) έπισ
τερς: δυνατότητες: βιομηχαν·ι'κης ά.. nμα:Cνου�ε. της: κυριώ
.
νάΠΊVξης του νομcυο
Τήν ΔημιουργCα: �Αγροτοβιομίχανι�ων σt βάση συναιτ�ριστικη.
η οχι-' .πού %ά άξιοπnιήσουν τά κύρια: προϊόντα:., �πως 'τόν κάτ.νu
::ι;άΌλο:
-χ. ανικά
τό
ρύζ. ι
· τίς έ�ιές . τό βαμβά.κι'··:κα::C τά.λοιπά άγροτικά
'
.
..
- - �
, .. ,
προιοντα:

,,

� Τήν έγκατάσταση έργοα:στασCwν·λιπασμάτwν
3 Τήν δημιουργία Βιομηχα:ν·ι�y Κτηνοτροφικων προϊόντων οπως τυ1

•

.,

ροκομικές μονάδες μονάδ�ς· παστεριώσεως γ&�α:κτος •.

,4. ΤυποποCησεως νομων κρεάτων έπ�ξεργασία:ς: δερμάτων κ.λr.
5 .τήν bργάνωση της 'Αλιείας κα;ί τήν δημι·ούργία: βιομηχανιJ.ων
κονσερβοftοίη�Θων χελιm� φαριων.
r,Ιέ βάση τόν b ρ Jκ .τό πλουτο % ά πρέ�ει. νcχ' έγκα_τα:στα%ουν

rj

ΒιqμηχάνCεJ πα�α:γωγ�ς τσιμ�ντο��
2) Βιομηχανίες παρα:γωγη( γύψο�·;
ίες παραγωγής τυποποιημένων vλΩtων των άyωτέρwν.
·3)
Βιομηχαν.
.
.
4) Προϊόντων (Προκατασκευή)
5)Βιομηχανίες ύδρασβέστοv
6)·Βιομηχανί�ς-άν%ρακικης_σόδα:ς καί χλωριούχ0υ ά.μωνία:ς.
· 'Ε�,ση� πρέπει. �ά δημιουργη%οtν έργοστάσια �α�αyωγ�ς συνα:ρμ6°
λογήσεως Κ$Χί· δια:%έσ�ως
μηχ'ι;ςν�.
j,ι,
4ϊοπλ
ίσμοu . Cκεφαλαιοχ1;1ιός έ. .
. ξοπλ�σμδς). Νομίζουμε·οτι άπό τό Πανελλαδικό συνέδριο κ�C μt
.'

βάση 'πάντα τήν άλληλοσυμπkήρωση της έλληνι�ης: οσων κα:ί της

ξένης βιομηχανίας ίσως προκyψου� καί αλλες: δυνατότητες βιομη
χανι1tων έπενδύο:εων στό νομό.

-

\..'

�j

-

Σάν τοπι;tή έnιτρuπ11 του Τ.Ε.Ε. αιτ/νίας ο προβλιματισμ6ς μας .
b:ψοpα. τή ν βιομηχαν L Ηή 'ctνάπτυξη του VOJJOU αύτοv μι.ας nεp ιοχης:;
.
·
.
·
uM '�rflf rι l(f ιι.f
δηλ. μ( .σχεδόν κα�αρά γεωρyικο iαρακτ(ρα. �έσα αi'αtτ6ν τ6ν
πρ�βλ�ματισμδ
3ά �έλαμε νά στα3οvμε σ}�να �τ�χο του. σ�νεδρCι
ου,
.
.
ci' αύτ6ν πού &φορα �τήν σχέση της βιομήχci\:' Cα:ς_ μέ τ6 κο L νωνικ6_ ,
οtκονομικ� κα:r πολιτιστικό lπCπεδο τοU λα:ου •
. . Στόν l{. Αtτ/νCα4 αν άφαιρέσουμε τά 4 6:στικα:.κέντρα: του .
'
·.
ι,
t
t
,
,
•
r
Κεσολογγ ί ου, Ναυπακ�ου κά ι 'Αμφιλοχ C ας ολ6ς ο uπΑγρινbου,
�6λοιπος πλη3υσμ6ς ε[ναι ιγκατεστημένος· σέ 501 οtκLσμ6ς μέ
μέσσω �ρο κατοCκων άνά οLκισμ6 457.

(Όπως �ίνεται άντιληπτ6 άν ατά πC6 πάνω άστικά κέντρα ύ11:ρχει
· ύπ6τιπώδης-' ζωϊ) οπως είναι γνωστή σ' ολους ή ζtι?ή της -·�Ελλην_ι,ιης
.
έ�αρχCας στο�ς ύπόλοιπους οLκισμούς δέv ύπάρχέι οuτε αύτή.
·: 'Ο ·.&:γρ6της ύποαπασχολούμενος τον περισσότερο χρόνο προσπα@ι;:
μεταξ� �ηλεωράσεως � πολιτικης συζήτησης στ6 καφενε!Q κα{ έ�ι
σκέψεως στό πλησιέστερο άστι,ι-6 κέντρq να βρη. τ6ν -δpόμ0 του;
ν'άνιχνε6σει τ6ν ρόλο του �τήν διαδικασCα της_παραγωγης. καt

των ν.οινωνι;�ων κα'ί πcλιτιστικων άναζητήσfi)WV του Έλληνικου χώρου
Εί:°να:ι φccνερό πόσο ξένος είνc.:ι άπό την διαδικασCα της· σημερι
νης �-αρ;:γωγης �πως τήν βλέπει στήν τηλεόpαση :πόσο ξ_ένος ε ίνα
.μέ τ'α:lα�1 �ού καλε!ται ν'αν�κτήση προκειμένου νά tiωρήη�τ6ν
)

εα:uτ� �bυ τουλάχιστον σύγχρονο.
Κί ερχvνται οί έπαγγελίες της ''Βιομιχανικης άνάπτύξης''
εστω 6ρ3ολογικ&.διατυπωμένς νά τόν βοηθήσουν νά κα&ο�Cση τ6�
ρόλο του •
�6 Τ.Ε.Ε. εχΈι διατυπώση τό πιστέώ->τ-ου γιά μιά σύμμετρη �/}2 ,..
t:r
·1ι0Lνωνική· καC οLκομομιi� &ν&πτuξη δCνει μ&λιστα τ6 ν6ημα
· της ά νάπτυξης 1 τή διάσταση τη_ς_L,ίtο lrτ-ηταϊ.

Μι.Ι στά.

- �

.

..

δεδομένα μας είναι οτιf�λη ή διαδικάσΖSα της παραγωγης

σή�ερα ftρωταρχική iημασCα εχει •τό fμπ?ρικ6 �έρδος.
Κι ε[�αι �6 π���ο πρόβλημα πο� &έ�ουμε γιά τ�ν δυσκολCα τ�ς

έπCτευξης του στόχου του συνεδρίου.
- Πως μιά παραγωγή δέσμια αύτου του tμποpικου κέρδου� μπορε1
· ν ά μεταφρασ&η .σέ μεγέ&η · πού ν' αφορqυν τ6 κ.έρδος:. τη·ς:: ζωης μας: J
-�ά καλ�φη_ &ν�γκες κα&ορισμέν�ς'&πό μaς �πως·α) σωστ� δια@Jωση
β ) κοινων. γενικά παροχές γ) σεβαqμός φυσ�κω� πηγων κ.λ. π .
, ,,
''
,
μέ λCγα λόγια ενα πρόγγραμμα πού 3αχε κέντρο αναφορας τον αν-

,,
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