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198 
ΚΩΝ. Γ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛον 

Ολόκληρος () Νομός υπάγεται γενικώς για θ-έ.μ-ατα C!>ισμηχα-
νικών και ΤΟUΡΙΟ'\"l κών. ειπ-ενδύσεων στηιv Γ' ττεριοχή κι,νήτρων του 
ι σχύοντος σχιετ ι l< ο ι'} Ν . 1892) 1990 . (\'\ικρές περ ι,οχές U1'CάΥονται στην 
Ε;)vο'~κώΤοξ ρη Δ ' κατηγορία κινήτρων. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Ν . Δ. 2687) 1953 Ε γκ Ρ ι81ε ίσε ς Π ραΥ μ'α'τοπσι η θ;ε ίσΕ-ς 

Θεσσαλία: 150.610.000 δολλάρια 26.182.830 
Ν. Κα.ρδίτσης: 1.000.000 δολλάρια 

Λ. Ν . 147)1967 Ε Υ κ ρ'ιΗε ίσιες Π ρα:γ μα-rο'Π'σιη~:εLσες 
Θεσσαλία 
425.258.000.000 150.408.000.ΟΌΟ 
Ν. κ-α:ρδίτσης 
15.130.000.000 15.130.000.00Q 

Ν. Δ. 1312)1972 Εγκριθιείσες Π ραγμιατof1t-σ~ηθlείσες 
Θεσσαλία 
3.185.968.000 1.301.327.000 
Ν. Καρδίτσης 
257 .426 .000 127.115.000 

Ν. Δ . 331) 1974 
Ν. 289) 1976 

Ν. Καρδίτσης 
Ουδεμία επένδυση 

Ν . 849) 1978 ΕΥκριθ8ίσες π ραγ ι-uατoπoιηθιείσε.ς 
Θεσσαλία 
875.993.000 236.614.000 
Ν. κα:ρδίτσης 

Ν.1116)1981 
Εγκρι{j.είσες 

Θεσ.aαλία 
4.617.168.000 
Ν. Κ'α.ρδίτσης 
114.000.000 

Ν. 11262)1982 
ΕγκριΘ>είσες 
ΘεΟΟ1α'λ ί α 
32.824.872 .000 
Νομός Κ:α;ρδ Ιτσης 
4.605.472.000 

Π ραΥ μα'rΟΠΟ ιηθοε ίσες 

485.836.000 

Π ραΥ μια,ΤΌΠΟ ι η θ'ε ί JΕζ 

4.678.771.000 

1.000.566.000 

Τα Στελέχη της Νο·μαρχιας Καρδ ίτσης E.Kτ-ιμOί·ΙV ότ ι σ ι νομο
θιετημέ\ι,~ς ρυθιμίσ.ε ις ανα1tτuξl·α lωύ χαρακτή,ρ:ος για τον Νομό 
εΙναι ΙKαν01\o ~ηΤΙKές. 

Η αΊ\αοχόληιση ,εξ άλλου , εκτός του Νομ'Ού εμψαν.ίζιε ι <!>άσει 
σt10\χείων 1\ρ6σφ;ατης μελέτης του ΟΑΕΔ την ακόλουθη εικόνα: 
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3ί Χ(lμ'r,ι:i, 'Χ'1!{η ί χ με Τ.?;.:.ί :?χ{ι i=-lJθμό α.uςJ:·/όμ~Υ'" 
49 Κ?.'Ι,,"'1 ( ;ι:ι, "/. ·IZpγ ί r.ι, :_Ι! ~?I.:.ί ;'''/.Ί:; p!..'θ~ι6 ?:υ;σ.νόμε ',η 
15 Χ 'ΧμΥι Χ';, l'J.'1ε9'(17. μΖ :'l.ί(:J Ρue;ι.6 ιχuς.α.·Jόjl-Ε '/η 
ί2 1"Υ'(ι ;. '1ι ",·ι= ::-'(:.χ με ϊ.ολύ τα,χ) i'uθμ~ 1.uξ':J.vόμε',η 
57 Κ'l.·ι(ι'/ ~ 'ι.'j, ::ι.'1εργ:α. μ Ζ ';Ιοί.:) :rι.x,j ρ:.ιθ : ,~ :ι.υς"/.')όμε';η 
44 llo),lj υι!ιηλ'lj r:ι:lεpγί-:ι. :ΙΖ 7.0λύ ,':Ι.χύ ρυθμό :ι;uξο-:v6με 'lη 
ί Κα.·IΟ'i' ι 'ι. Ύ; 'J.'1!ΡΥ1::ι. ΙΙΞ 'ι."/.yCι'J~%6 ρυθμό Ι;ΙUζ7.·ιόμ·ιη 

18 K"/.·Icιv:κ'ή "/.·/εΡΥί:χ μ! ι.c;λίι -;;cι.χυ ρu8μό Cι.uζ'.Χ.'1όμεν'r, 
17 Κ"νονιχ'ή α.·/εργΙ'.Χ. :Ι-Ε :,-:ι.χ:> ρuθμ.6 α.uξ!Χ'Iο~τη 
15 ΚCι.Υο,lιΧ -fι Ι:Ι·ΙΞ:Ηί:χ. μ ε τσ.χό ρuΘμό "/.1)ξιχνφΖ·'η 
8 Χα.μη):Ιι ?'Izpytα. με Ζσ.Ψ,Νικ6 pυ&.J.ό cι,uζα'Jσμέψη 

- 4 Χ(;/..μηl:Ι; σ.VεΡΥ!α. &:αχρν'l: ,Δ, μειωμένη 
l ' Χ:ι.μ,ηλ-ή 'J:;εΡγ ί:χ. μ! 6ρcι.δύ ρuθμό σ.υξι:ινφ.ένη 

17 π οι.u uι!ιη):ή ι;ι,νεΡΥ:α: μ.ε ταχό ρuθμό σ.υςχνομέ'Ιη 
12 Χαμηλή α:ΙΨΥία. μ.ε Ζα.,1Ι:;·/lκό puGμ,b ,ωξι:ι'/ομέ'n; 
- 2 Kα'ιcι,~ι,~ή cι.'ιεργ1σ.. ~l':J.XFO·/tZi μειωμέ'Ι 
- ί Πσι..ι) υψηλή ~'ίεργί7. ί3~αχρσ·.ιι'Κά; μΕ:ω~t.ivrι 
- 8 KCI-vr.:;·I:Xf, !1.·IΖργ:σ, δ:α.χρον:Χ6: μειωμiν 
- 2 l'ψηΧ'ΙΙ cι,,,~pyi~ δ: :ι:χρονt'l..± μ.είωμέ';η 
13 Κ:Ι;'10'ιαή Q.vzpyi::k με :αχι) ρu9μό ('ιuς:ΧΥcψ.iνη 
23 }'ψ'ηλ',j :ι;vεργl!l. :.ι.Ζ ,:ι;χύ ρυθμό α.uζ?'/6μΖ·/η 
10 1J -:λό 'JY"1XrI (J.'Iεr-γ::ι: :ιε χχνοΥικό ρuθμό ::ωξιχ'/6μΖ 'ιrί 

9 

EΓlAΓΓEΛ)1AT:\ ΜΕ λillΓΑΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ: Διο:κητΙΚ'ή Ιπά.λληλοι, Πσ.Ρα.σ-ι.εΙΉ1/Jτi; Κ:tϊ.·/oU, Δ'ημοΟιδά.σγΑι.οι , ΛΟΙ'r.οί Χει 
ριδ·ιο:κτε.ς. ΝΊ,Π::χγωγο!. (}?'ηγιΖ: Οχημά-.,ω'ι , Σεροιτόρο: - Μπά:ρμεΥ, Xεφι~τέ; μηχcι'ιώy Χω μσ.-;:ο;)ρΥ, φγcισ:ώ'l, ιπ. ,ηρέτΡ:ες 
I{cι,μσ.ρ:έpε; , tJuρωρot ε~'ι(ι?::;χείω'ι , K'.X.θcι,ρί~ΨΞς, Κ:ι:θι:ιριστές :Ι;ΧΙΥήτωΥ. Πηγ'ή: ΟΑΕΔ. 1991. 
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Βάσει 6).).:ωv σroLx,εΙων, η, Περιφέρι:.ια ΘεσσαλΙας ε.μp~ 
στα σό:voλό της έvroνo γ ε. ω ~ ι κ 6 χαρακτήρα. Η α::u:::ιp
ληση στον γεω'ΡΥιικ6 τομέα αν ετα στο 50,2% του (}V\ιό'λα> ΌIJ; 
oπrασχόλιηpη,ς {.σύνολο χώρας 30, %) 1, Η γεωργική τcaραyuy:.; ό
μως ·καλ&π'm. μ:όνο το 32,7% του συ\Aoλ~Koύ Ακαθάριστα.ι ~ 
φeΡHαKoύ ΠΡO"ίόνroς (σύνολο χώρας 16'8" .. ). 

Εντός των Νομών παρατηρ.είτ.α~ 'Εντονότατη' δια~ 
. Ετσ,, : σ Ν . M'αΎWη:σΙας εμφα;νΙζεrrαι Οε σημαντικό 6ο&μό α;.. 
σΤΙΚ01rοιημtνος. Ατταοχόλη,ση: 

-ΤCρ.ωτoyενής τομέας 26,6% 
-..δε.ι..Yt1ε~'ς -roμέας 35,1% 
-'Pιτoy~ς τομέας 38,3% 
.0. Ν. λάΡΙσ<1αι; ψ,"""Ιζε. διάρ6ρωση =ασχόλησης ~~ 

ΥΙζouσα -roν μtσo δ'ρο χώρας. 
Αλλά οι Νομοί Καρδ(τσας Kα~ Τ:ρικάλων εμφανίζovπ:::c. ας 

)'Ιεω'Ρ.Ύικές κατ' εξοχήν 11iEPΙOxtc; με απασχόληση στον ... ριωωιε 
Ί..'ή :τομέα. 

-Ν. ΚαρδΙτσας 68,8% 
-Ν. ΤΡΙKάλω:v 56,or<> 

και 1tαραλλή-λως 'ΠΌλό χαμηλή απασχόληση στouc; δει:ιψu=*," 
νε[ς και TPlΤO)'IE\E.Lc; τομείς. 

Στο σύνολό του το θεσσαλικό γεωγριαφικό διαμέpt.σt.ιa: φ
ψαινίζει αύξηση του ρυθμού αιιά:Τίαιξης τΟ\) n ρωτογενή και .!:o.s:Ja-. 
προγενή: το_μέσ. κυρίως σrouς Νσμ:OVς (ικατά σειρά) ι\~ 
Τρικάλων Kα~ ΚαΡδιταας , σλ.λά KΑΘUσrέρηση' στον Tf>l:T~ 

Στον τr!Mo:Kα Ταqι·νόμησης Νομών ως τrpoς τον διΛοαμφ ~ 
BΙΌμηχ.αvΙKής ατrασχόλησryς ο Νομός ΚαΡδίτσης κατα\l":Ζι,ε"λ' 
στους 1tρ06λη.ματικοός, ενω ταξιrνofιJεΙται. ι6άσει τrpα1ψάτωςo> CJ!!ItIΓ 
χείων μελέτης μοο στο Ινστιτoύro Πιεριφε.ρf1ιαKής Aνά-ϊtυtη::; 
Παvt'E.ίOυ Πανετtιoτη μ[οο, στην κατηryορ(α των ~ 
εΝ σχέσει -με το Α·επ : Ν. ΚαρδΙτσης ΑΕη) κατά κεφαλή 100 -
100, έθνικός "έσο<; 'όρος (μία · μ<>vάδα- Kάτω). . 

Καιά την OIUTή 1T~ΡΙoδo στο Ν _ Μο!Υ"'1.σ[ας ο ρuθμός ~ 
του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι 7.4"", δηλoδq δi3:ιιι 
ολ'6κληρες μ:ovά&e.ς C.τrώνω cm6 Ταv cc.ιτΙoταιχo χώρας. Στοιι..; _ 
μούς Λ'άρισας και T.ρΙKάλΩV οι- ρυθμοί οεί-ναι 5,9r". 0.6.,.. •. ~
α'Vώτφpι τou ρuΘjWό χώρας. 

ΤΟ erooOlλbKb γε.ωγραφικό διαμέρισμα διαθέτει και ~ c:ιιιc:;J!'
Kα~ες π~λ.ημc:nKές 1tεριοχές. Οι τrρo8ληματΙKές περu:τ.(iς qιςί 
Θεσσαιλιας έχουν έκταση πε.ρ.ίΊτΟΟ 7.700 χιλ. στρέμματα ~ ... 
ouν6λou της έκτασης της π,εριφέΡειας -50?' .. μεσος όρος' " . 

Οι 'Ι1'Εριοχές αυτές αιταρτΙζονν ovcι;ασηκά δVO ζώτ.ιες : 
-Η τrρώτη 1t-εριλαμι3άνει το δυτικό και ~όρειo τμήμ!:r -=:ιι::r 

Καρδίτσης, το δυτικό η.ιήμα της επαρχίας Τρικάλων. -:0 :...:. 
ΤΕΡΟΙ τμή:μα τη ,ς Ε.1Ταρχιας Καλ·αμη:άκας. 

-Η δεύτφη, 1f,εριλαμeόwει τμήμα της Ε1tαρχίας Aγ.cς,. .. -
τη~ 'Π!εριοχής ΠηλΙοο και τ-μήμα της ειτrcφχίας Αλμupxj" 

Στις 'φ~λ1)μttΌΙKές αυtiς ζώνες U'11CtPXE.t πέρm' των c-n,." 
οξύ δημογραφικό πρΜλημα, 1tρό~λημα eαοικών δι~. 



" ". 

Η ανάπτυξη' του Νομού Κιχρδίτσης κλ1t. 201; 

κών οδtiκών σu.νδέσμων (αρτηρΙες Τρικάλων - ' Α ρτας , ΚαρδΙ
τσας - KO;p'lfεYηcrrGIU rκλττ.). 

Από 'Ttλιευράς Kρα11ΙKΏV ΌLκο.νομιικών 8\λισχ6σεων τα σχετικά 
'Π.10σά 1!>0υ δroχrε11εύf3η,καv 'lfpOQ τη ΘεσααλΙα α'ltό έ·να μόνο, Y'lΌOUΡ
y.EI:O. τα γ1\'ουργ,εί-ο Εθνική.ς ΟΙΚ<Qνσμ~ας, έχουν ως εξή-ς: 

' Ε τη 
1987 1988 1989 

Ν. Κ-αρδίτσας 1.738: εκ. 1..3CXJ ~leK. 1.400 εκ. 
Ν. Λά:ρισας 2.158 εκ. 1.617 εκ. 1.750 εκ. 
Ν. Mo:yrvηI<JIίιας 11.554 ιεχ. 1.100 εκ. 1.200iEJK. 
Ν. Τρικάλων 1.808 εκ. 1.343 εκ. 1.300 εκ. 

Δηιλαδή : Aνατoλ~Kή θεσ<JΙαλΙα (Νcψοί Λάρισας και M01YVΗ
σίας) : 3.712 ·εκ. το 1987,2.717 Ε'Κ. το 1988 κο)ι 2.950 εκ. το 1989. 

Δυτ:ικήί ΘεσΟ\αλ:Ια (Νομ:οί Καρδίτσας ΚΟ)Ι Τρικά:λων): 3.546 
ΕΚ. το 1987. 2.643 .εκ. τ!ο 1988 και 2.700 εκ. το 1989. 
~ διαστημ'α 3 ιετών: 

Αναιολ'. Θεσσαλία: 9.379 ·ε-κ. δρ,χ. Δυτ. Θ8σσαιλίια: 8.889 'εΚ. δρχ. 

Ε.,ν κατακλ:εl:δι: Ο' Νομός Καρδίτσας ταξwoμειται ως 'Προς 
ταν δuναμισμό του «(3ε(3'αίως με (3ά:στη σεφάκαι άλλων δειικτών, 
'Που Oιaν 'αναφέρcyvται εδώ ελλείψευ χρόνου), στη,ν κατηΥορία; τω,ν 
δ υ ν α ιμ · ι- κ ώ'l/ 'Π 'Ε Ρ 1ι φ ε Ρ ε ι ώ ν, παρά: την μείωση. τΌυ '!Όλη
θυσμΟΟ του . 

Με' (bάoη αυτά τα στσιχιεία και άλλα συναφή ('TtOU δ;ε.ν ανα
φέρQ/\Ι'Tο!Ι ελλείψει χρΌνου) α:ναKίrπ:τει τΟ' ιερώτη,μ:α: ΠοΟί,ο: εΙναι η 
ε'Vδθδιειryμέινη' 1ΤΌλιτική για Tηi\l ανάπτυξη του Ναμιού K;O!~, (bε(!)αίως, 
το άλλο κ-αυτσ ερώτημα: 1τσίο-ς πληρώνε.ι γα την ανά:Ίττuξη: ; 

Επί ταυ πρ.ώτου ερωτήιμ:ατος: 
O ~ κλάδο-Ι. προτίμησης για αναπτυξ~αKές δρασ.τηριότη,'t'ε;ς εν-

τός τη'ς Π-ερcφέ'ρ&ιας ' (και Tou Νομού): έχουν ως θξής: 
Νομός Λαρίσης Οι 3 τομείς ('Ttρωτ.-α8U'[iερ.-ΤΡ'ΙτΌ'Υιεvή;ς) : 
Ν. Μαγνησία » 
Ν. ΤΡ'vκάλω~ Τουρισμός 
Ν. ιΚαρδίτσης Ε'ΚΚΟοκιστηρι-α (bάIμ~01K'oς - Γiεωpy. Bιoμ)rνΙες 
Ωριισμένες Thερuoχές του Νο.μισό Καρδίτσης ως owήKOυOlες aTηiV 

Δ' κ'ατη,γ,ο.ρ[α KΙVΉ'τρΩV έχουν 9εωρη.Τ~Kώς ηυξημέ!νες διυ,νατότη
τeς χρη,μο:τοδ6τη,ση,ς και ανάπτυξης. σι 'Π1ε:ρ~oX'ές αυτές είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 

Δήμ'Ος ΜουζακΙαυ, Κσw6τ,ηυες ΜαυροματΙου, Γελάνθ'η:ς, Λα
ζαρΙνα:ς, Μ'αΥουλίτσας, Μ·αγΟΟλας, ΦOlVαρίοu, Kαvα:λίων, Χάρμα
τος, Kα'Π'Ttα, ΕλληνΟ'Πu.ργοv. Πύργου Ι θ'ώμη:ς. 

ι-νο.ιν6τητ,ες Αργιθ>έας (Αινθή,ρou, ΑΡΥιθέας, ΑΡΥuρ;ίου Βλα>
σίου , Βραγκuανών., Δρο.σατou. Εολληνικων, θερ 0lV06, Καλής Κώ
μιης, Κια!ρυάς, K'αταφuλλ ωυ, Koυ.μπoυργιανΏΙV. Λ·eoιvτίΟl), Μαράθou. 
M8~σu.ν~Oυ π.ετΡ(λ.ου, Π ετΡ,,?ΤΟύ., Πετ,ροχωρίου, Στεφ,Ο1Υιάδος, 
Φοuvτωτ:οu, Π σρrτη ς. βατσ:ΟΙΜας Δρακότ;ρunας. Οξυάς, Πιευκα
φιύ.του, ΛνθοχωρίΌυ,. Κρυο'ΠηΥή:ς, Ελληνοκό:στρ.ου, Αμυγδαλης) . 
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Κc·ιν6τητ,ι=.ς Αγράφων (Μοοχάτου. ΜοΕοlεν ι κόλα, Μορψ"ο.ιbοv
νίου, Κοερασιάς, Κρυονι=.ρίσυ, Φυλακτής , Π εζούλας, Νwχωρίου, 
Μπελο.l<σμότη, ΚαρΙτσας, Καστανιάς, Λαμπερού Καρσιπλεσίov, 
Ραχσύλας, Αμπιελικσύ ΠορτΙτσας, Αγ. Γiεωρyίσυ, Λμαp:άιvτoυ, 
Νειρά'ί&ας) . 

Κοινότητιες Λ,ε ονταρ ί:ο υ , Αση,μοχωρίου, Κτη.μ έ.vΗς, Αχλαδ-ιιάς, 
Αnιάeρας, Ι\Ιδρου, Λουτροπηγής, Ρ ε.ντίl,.Ό:ς , Βαθυλαικσυ .. Αηδοvo
χωρΙου , Λουτρού. ΠαλιουρΙου . Δαφνσσπηλ ιάς, Απιδιάς, Μ'σλόχας. 

Συμτrερασματιl<ώς: Εκτιμώ. ότι η δη.μ ~αυργ(α υ'Π'ο-δσ·μών εί
\οΙαι COND Ι C Ι Ο S Ι Ν Ε QUA ΝΟΝ για την ανάπτυξη του Νο.μού. 
λα:μιbαίνoμένo.υ σ<>~αρ~)ς υπ' όψε-ι , ότι ac FJ'Joa E9IVI'Kc'> πρόγ,ρα:μμα 
ανernτι:ιξης ο Νομός Καρδίτσας εντάσσε.ται αναΥκαστΙ,1«(,i)ς" (για 
l..ιία οlεψά από ·ευνόητους λόγους) στηnι &εό't1ερη ΠΡΟl'Εραιότη'ία 
αvά'πτυξης, μι=. ση,μιεία αιχμής : 

Την τόνωση της πληθυαμ ιακής Μχσης, 
Τη-ν μείωση των αν ισ{nήτων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ , 
Την αόc.ηση της παραγωγικότητας, 
Την τόνωση της μιεταπο:ιητι κής δραστηριιότητ.ας και 
Τη,ν μείωση της Περιφερειακής ανθpγLας. 

Τώρα, Erτ:Ι του άλλου ζέοντος ερωτήματο.ς: ποίος πρέπ·ε.ι να 
πληρώσε ι για την ανάπτυξη; εγC:) τουλάχιστον υποστηρΙζω, ότι 
τφέπ.f:Ι να αvαλάιboυν τις σχε.τ,ικές πρωΤο(90υλ{;ε.ς πρωτΙστως συλ
λογ ι κο( φορείς, όπως: Αναmυξι'ακf..ς Τράπιεζες, Δήμοι, Ko~νότη
ΤΕ:ς, Δημοτικές και Κοινοτι'κές Επιχει-ρήσε,ις δεδο.μένσυ, ότι έ· 
χουν τηιν ευχέρει·α: 

α) σ~Jμ~oλής στις δα1τάv.ες εξ εσόδων προε.ρχομέ,νων εξ ι{)Ιων 
ΤΟ1'Ηικών πόρων, 

ιb) ανέτσυ κ,αι φ$ηνού ι< όστους δα:vε LO'δότηση,ς από EΘιvιικές 
ι(·αι Κοινοτικές Πηγές (π.χ. Ευρωπαϊκ ή Τράπε.ζα ΕΉ1Ε-νδύσεων), 

γ) επιχορηγήσεων από την Κε,ντρ-ική Διοίκηση κα ι 
δ) E~δΙKής 1φOνσ-μι'CΑΙής, μι~;:ΓαχεΙριoης από τσυς ισχύοντες 

αναπτυξιακούς Νόμους. 
Το. ιδιωτ,ικό κ εφάλαι·ο Θα ασχοληθε ί [lIE 'αναπτυξuακές δρα

σΊifj.ριότη1lες, τότιε μόνον, όταν θ-α προσδοκά ·ε&λΟΥΟ κέρδσς σε 
ε:ί.λογοvς χρόνσυς. Το. κόσ σς της πρώτης φάσrις α:νάmυ.f,η.ς δεν 
μΠΟΡΕΙ παρά να ε Ι.\,'CXι σε ~.να Νσμό , όπως 'Ο Νομός Καρδ ίτσης , 
Ο'υλλογυκό. 

Για όλα αvτά (5-εC?.αίως χ ρι=. ιάζε.ται F.νημέρωση . σωστός προ. 
γραμματισμός, τόλμη , αποφαOlιοnκότητα, και, κυρίως, ρ,εαλιστι
κές πολιτικές μ α κ Ρ ά ν κ ο μ μ ,α τ ι κ (.::, ,ν α ν Τ.f: γ κ λ ή -
σ ε ω ν. Θεσσαλο ί, Ι δο(ι η Ρόδος, ιδού και το ,εΥχ είρημ'α: ΟΙ l<αι
ροί ου μ'ε.νιετοί. 

Ευχαρι.Ο'τώ για την κατανόηση της υπομονής σας και την εν
διεχόμεονη οιυμπάθ:Εια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Η ομ ιλΙα του 1< . Α&ανασόπουλου Θα αποτελέσιε ι ένα ερέθισμα 
για τον Σύλλογο των cαιανταxoύ ε κ του Νομού Καρδίτσης κατα
Ύ'ομένωιν ώστε να προ{5ληματισθ'ε ί για '('ο arv θα 'ΠρογραμματΙσε ι 
{:,να συνέδρ~o για τη,ν ανάπτυξη. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

ΤΟ ΙΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙ 

. Για το νομό Κα:ρ:διΤσ'ας '00 ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑ Ρ Δ Ι ΤΣΑ Σ uιπήιρqε, ένας ΟΙΥ),μαιντικ6ς σt'αΗμός Κ'<ΧΙ μιια: (Χ',φIΕτη

ρΙα για την ΟΟΛευρε'Οη και Kαταιyραιpιf] τωιν σταιχεΙΩΙV τη~ 'Πολιτι
σμJΙKή,ς κληρανο.μ:ιάς, αλλά και τωιν δΙWα'Όστητωιν για: την CXιVά· 

'Πτuξή TOu. 

Οι εισηΥήΌ1ειις, ανακΟ!ινώσεις, 'Π'αριε.μ<!ιάσε.ιςκαιι 'OOrπoθ1ετηρ'Eις 

των συνέδρωιν, υ'Πήιρξαν αξ'ι,6λΟΥlε·ς. Πολλές δε α'1τ' αuιτtς, ιδιιαΙ

τερα O'r]ιμα'V't'ΙKέ-ς. Γι' αυτό και η ,δημοσΙευσή τους σ' έΝα τόμο υ'

m'J'ptJE' επι&ε~λη,μέW]. 

Δεν κατέσιτη ΔUΙVc:rrό "Ία 'Περιληφθιοόν στ'Ον τόμο α\YC'ό όλ!εκ; ο-ι 
'Πα;pε,μ~άσε,ις και τ01tοθlετηΟ1εlις 't'ων συνέδρωιν, τα 'ΠοιρΙοιμιατα της 

OρyαιvωτΙKής ετητρο'Πής και τα ψηφιίσιματια, λόγω ελλiεΙψεως χώ

ρου. 'Ε.ΥΙ'\Λε όμως πρoιO'rπάθιεια τια 'Π'ραK't'ιKά να txOUIV μιια σΥΙVΈ

χε~α κ:αι μια 'ltληρότη,τα και ·να ,εΙναι σύμφωνα μJEI 't'O -roρ6ΥραJμμα 
'{'O'U ΣUfIι1ε.δρlιoυ. Λεί1touν ακόμη ,μιερικές σJVαKOΙWΏ01ε;ι;ς, 'Που οι ειtoη'

Υητ.ές, 'Παρ'ά τις ΟΙ)(ετικέ.ς ,ε:ιιδ01'tα~ήισιεις, δεν έσ:τΊειλαrv έγκ:αιρια στη!'! 
OΡY.ΑWω"(1~Kή ε'Πιτροιττήι 'ΠουεΙχιε τηιν ξiυ€ύ-νη, καυ την ε'Πψέλιεια της 

έ κδοσης του τόμου . . 

Η έκδοση σε 't'όμο των 'TtpaKTorKώιy ΤΌυ Α' ΣΥΝΕΔΡ ισν ΜΕ

ΛΕΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ,ατέσrWγ, δννατήι μιε τηι Χ'ΡηιμΙαί'οδότ.ηρη εξΌ

λακλήρσυ από το Υ1t.QυργεΙο Πολιτισμιου χ'αι μ'ε σχιετι,κή crn6-
ψαση της Υ'Π'ΟΙΨΥ06 Κ. 'Αννας ΨαρΟΟδα - .Μ1tEΙVάκη, την οιττοΙα 
ευχ<Χ!ρ~σrrούιμιε θιειρ:μά. 

Eι~ρισ.τoUιμ:ε: ετcΙσ.ης όσοιuς aUΙΝΈ~JCXJV ιμιΕ O"Π'Oι.oιvδ,ή,'Π'oιt'ε τρό

πο στην ε1tιwχ Ια 't'ou ΣuιvB&ΡΙoo. 

Aθηιvα, Δε,Kέμ(3p'~oς 1991 

Η ΟΡ,ΓΑΝΩTlΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑ:ΝΤΑΧΟΥ ΕIΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KATArOMENQN 


