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Ή ζωη του τριμήνου 

Ούσιώδης ό ρόλος της Ιδιωτικης πρωτοβουλΙας 

στήν οΙκονομική άνάπτυξη της Χώρας 

«' Η άλ~ΘεΙ(1. Υισ. 'itr; ο l)'ιατότητες και την πραΥμα'1"ικη κατάστασ'η τΊjς οΙκονομίιχς 
μας, ταυτίζεται με το συμφέρον του 'ΈΘνους» έτόνωε ό Πρ6ε~ρoς "ης Συντονιστικ-ης 
Έπιτροπ'ijς llρoβo/Ύjς 'ΕλληνικΤις Ικ(ινομίιχς 1 αθηΥψης :.<: . Σταυρος Κατρ«κης 
κατΟ: Τ',;ν δ ι«ρκε ~α oιξιώσεω~ που έδωσε στις 15 Μαρτίου έ . ε. σε κεντρικό ξενοΟοχ.εi:"ο 
των ι AG"l)viJJ'! προς τιμην του Ο ροέδρου του ΈπισΤΊ)μονικου Συμβουλίου --ης Συντονι
στικης ']!.ιπιτροπης n ροβολης 'Ελ);ηνιχης Ο Ικο\ιομΙαι; (ΣΕΠΕΟ ) ΚΟ'.θηΥητου κ. 
Ίερωνίιμου Π (ντο!). Και έξ'r,γ'ησε ο-ι μ6νΊ) 'ή Μναμη ,.ης άληΟείαζ είναι ΙκαlJ"η νΟ: κα-α
)ύσ'η τ·η «συστ·ημαnκ·η άμφισβήτ"l)ση και την έλλειψ"l) άπoCΡασιστικ6τητoς ποίι κατα
τρύχουν τον οημόσιο βίο μαι;>ι . 

Ό κ. Κατρ«κης α.νεκοίνωσε έπΙ -r'n ευκαιρία, Ότι ~ Συντoνιστικ'~ Έπιτρoπ~, 
&'1αλαμβά.νει τον α.γωνα κινψoπoι~σεως της t~ιωτικης πρω';"οβουλίας για τ·ην περι
φρούρηση της έθνικης παραγωΥης, έν auvepyιxcrlq. με τό κρά.τος καΙ χωρις κρατιχ-η , , 
εΠΙΧΟΡΤιΥησΎ). 

'Ο κ. ΙΗντος, πα'; ε!ναι ώς Υνωστον Πρόε~ρoς τοϊί 'Ινστιτούτου Περιφερειακης 
'Αναπτύξεως και Πρoε~ρεόει της Έχτελεστικης Έπιτροπης τοϊί ΣΚΟΠ, ανεφtρθη 
στ~ν α.ν nφώνΎ)σ~ του, μεταξυ &'λλων, καΙ στα. έξης: 

Θέλω πρωτα &π' Όλα να ευχαριστ~σω Οερμα τον &γαπητ6ν μου φίλο') και συνά
~ελφoν, τόν Πρ6ε3ρον τΎjς ΣΕΠΕΟ Kαθηyητ~ν κ. Σταϊίρον Κατράκην γισ. τα καλα καΙ 
ασφαλως ύπερβολικα λόγια που εΤπε για το πρόσωπό μου. 

"ιστερα α.πό αίιτά, το μ6νον που μπορω νrΧ κά.νω ε!ναι να του {ιποσχεθω ΟΤΙ ΟOC 
προσπc&ήσω με Όλες μου τις 8υνά.μεις να ανταποκριθω στην τιμ~ που μου γίνεται 
σήμφχ. 

Ι , ), '':ι Ι \ \ ~ , , π ' ~ ~, Ψ \ , . • ε ΤΊιν ευνυκρισ~α που τον οιακρινει, ο ροεορος, oιεγplΧ ε ση;ν ΠΡOσcρωνηση 

του r~"bXA"l)PO το φ&.σμα "ίΎjς δρ&.σεως που μας &.ναμένει σrΧν 'Έθνος, σ'ήμερα στις πocρα
μονές τ~ς έντιf.ξεώς μας στις Ευρωπα " κΕς KoινόΤΎJτες. 

1< \ 'ι. 'Ο ~ \ - \' " ~'Τ \ . ιιtι πραyμα'\ιxcι σΤΊιν πpOGΠα εια , Π"l)Υα να πω σ'\"Ι) μαχη , αυτη, ouo ε ναι τα 

κύριΟ'. μέτωπα πο!) πρέπει να ένισχύσουμε κlΧ ι νΟ: δραστ·ηριοποιήσουμε. 
ΤΟ ενα &.φορα βεβαΙ(ι)ς -.ην O'ημόσιcι οιοΙκ"l)σ'η και είναι υπόΘεση της κρατικης 

6ργαl,l(:)σεως Οπου οπωι; ε!πε ό Πρ6εδρος κα.ι έμεΤς θέλουμε οπου μποροϊίμε να βOΎJθ~
σουμε &.Π(J'\ελεσματ ικσ. . 

1'0 οεύτερο είναι η Ι8ιωηκ'lj πρωτοβουλία πο,; περικλείει εν αν &.νεκμετά.λλευτο 
οσο κα ι πoλVτψo ογκο ορασΤ"l)ΡΙΟ-'ήτων που πρέτει να άναπτυχθοσν και να μποuνε στΙς 
πρωτες γραμμες της νέας πρoσπcιθεΙι:ι.ς. 

ΤΟ Οτι .η Ι8ιωτικ·η πρωτοβουλία: επαιξε οόσΙ6)οη ρόλο στ~1) ΈλΧ&'οα ιΧπο της έπο
χΥ,ς 'i'ijr; συστ«σεως τοίί 'Ελληνικου κρσ.τους - καΙ &.κ6μη νωρίτερο: στc>: προεπαναστα
τικιΧ χρόν ιlΧ - μέχρι σήμερα 8εν το άμφισβητεί: κανένας. Και δεν χρειάζεται να έπε
κ-(:(Ο(7>. 

Ό 'Έλλην έπιχεψηματ(ας α.πέ~ειξε πάντοτε Ότι ~χει μία συνθετικη [καν6τψα 
στην παρlΧγωγη και μία απεριόριστη ΠΡOσlΧρμOστικότητα στις έκάστοτε νέες συνθη
κες που του παρουσι«ζονται. 
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Είναι δμ(.)ς αότα. ~πo:ρκΊιϊ ι Η οεκαετΙα τcιυ 1980 - και ~ συμμετοχη στις Ευ· 
pωπι:(ίκ~ς Κοινότητες - παρουσιάζουν δια. τ·ην ι~ι(ι)τικ ·η πρωτcιβoυ/,Ια μίΙΧ σ<:ιρOC προ· 
οιαγραφω,ι ποίι θα ι:.λεγα πώς είνιχι &ναγκσ.Τες για '\ην έποχή ,μας. 

Σε μΙα έποχ·η άν.ιΟετικ·η σσ.ν αύτ-η ποίι περνσ.με πcιι., ΟΠΙιΙς όρΟ&: τονίσθηκε -
τΟ: 06γμlΧτΙX στην ΟΙκ(ινομικη 'ΕπισΤ'ήμη εχουν σ.νεπανόρΟωτα Sιαβρ(uΟ~ ό έπιχεφημα
τΙας εχει την ιΧ.ν«γχη τ'ης καθ'ημερινΤ,ς έπ·.<rι.όΠΊjσ·ljς των kξελΙξεων κο:ι τ6 ιΧκουσμσ. τΥ;ς 
βο·ης των έπερχομένων γεγονότων, 

Γιατι όίς μ.η πλανΔμεθα ! Ό ρυ0μός τ:ης ζωης, ό ρυθμος της μεηxβoλΊjς των παρα
οοσι(ι;χων οομων εχει έπιχίνουνα έπιτα;(υνΟ'η. 

• Η 'Επιστημη οπως είπε ό Π ρόε 'ρος καΙ 'ή τεχνολογΙα ΠΡΟΖωρουν με μεγάλσ. 
β'ήμιχτ(ι; σ. ~ιΧτpέπoντας στο πέρασμ&. τους ΟΤΙ εϊχαμε γν(ιΙρΙσει κιχ Ι προγρσ.μμαΤΙΙίει 
στον τομέα ,:r,t; παριxγωγ~ς των &γαθ<7}ν κιχι τΊjς ά.νΟΡΙ:Jπ ι. V'ης Sι(χβΙωσ'ης . 

~Eχει λοιπον ύποχρέωσ'η ό έί:ιχεψηματ(ας - ό έλευθερος οΙκονομικως πυρΊ/· 
νας - πρ<7>τα cΧπ' δλα νOC παρακ()λoυOΊj τις με'7ιχβολες πο,; έπέρχοντCl. ι στον κλάοο της 
'Ι' ό f \., 1.! \ , " , , \ ~ 
υρι:r.σ,·ηρι τητος 70υ και να .. χει την ανGιγκαια επι.στημονικ"l) πρoπιx.pασκ€υη γιιχ να 

ά.πορροφ-ήσ'η έκείνες πού μπορεί στ·η οιχ'ή -ου 6ργιΧνωσ'/). 
ΧρειιΧ.ζεται συνεπως μία ιπ),ήΡ'ης κο:ι συνεχης ένημέρωσ~ς των βασικων τεχνο),ο

γικων προϋποθέσεων παρο:γωγης καΙ ιπι πλέον γν(:)σΎj τω,) οΙκονομικών auvB'l)K(';)IJ στΙς 
ξένες ά.γορές. 

Αότο ΙοιοιΙτερα το τελευτο:ίο θα του δώσ-Ι) τις κατευθυνσ~ις τΎjς &νταγωνιστικ6-
τ'ητος ποίι θα. του EtvaL &.ΠΙΧΡιΧίτητες γισ. τ~ν προσπιΧΟειιΧ του. 

ΧρειιΧζετιΧΙ άκόμΊj χαΙ μΙο: σuνεχ:ης έπαι:Ρ-η με το l)ς &λλους φορεΤς και έχπpoσι~
πους των κλιχοων δια. τ·ην ιΧ.νταλλο:γ,ην &πόψεων και πλΎjΡOφOριων uπο τΎιν μορψην συ
'ιεορΙων Τ, σεμιναΡΙΙιΙν έπΙ εΙδικων θεμάτων. 

'Αλλά. Yo(l.( κάτι άλλο ά.κ6μ'η. Ό σόγ:ι.ρονος φορείιι; "Ίις tδιωΤLκης πρωτοβουλίας 
ο.εν πρέπει - άλλα και δεν μπορεϊ; -- νrι. &διαφορεί Υια τΙς οlκσνομικες άλλα. και τΙς 
κoινωνικ~ς έξ$λΙξεις ποu γίνοντα.ι γύρω του μέσο: στον 'Εθνικό χωρο. 

Φορεuς του συγ:<ρ6νου πνευμσ.τος τΊ)ς έπισ..-Υιμης χο:Ι τΊjς τεχνολογίας, &λλ:Χ χΙΧ! 
"['ης στενΥlς συν''ΡΥασΙοις ολων των πα.ραγωγικων τιΧ.ξεων, εχει ύποχρέωσ'η ν~ ιΧποτε).εί. 
εν(/. κατ' έξοχην ΠΡΟΟΟΖυΤΙΚΟ στοιχείο μέσιχ στις σύγχρονες κοινωνικές μεταβολές . 

Με αότα. τα. στοι.χε1:", κι:r.Ι Ι)τ.ως εrΠGιμε με &παλλαΥ'η άπο Οογμσ.ησμοUς καΙ 
χωρΙς γραφειοκρατιχες δεσμεύσεις οα. μπορέσει ,η ι~ι(»τικ~ πρωτοβουλΙσ. να. κο:τ(l.λ«βη 
τ-η θέση πού τ-ης c)φμόζει μέσο: σΤ-flν Ευρώπ,,! καΙ να. βoηO~σγί &.πο-rελεσμοι'7ΙΚOC καΙ -:-1;') 
κρατικ·η μηχ",νη στόντερσ.στLO ά.γώνα πού εχει ησ·1] αναληφθΊj. 

Σ' αότόν τον άγωνα KvPLt f1 ρ6εδρε , έλπΙζω το έπισΤ'l] μονικο Συμβουλιο της 
ΣΕΠΕΟ να. σuμβιΧ.λλει &ποτελeσμο:'7ι.χιΧ κιχΙ νσ. οικο:ιώση τΙς έλπισες ποι) εχετε σΤΎ!
ρίξει έπάνω -ου, 

Α, 
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