
Μια απλή επίσκεψη στις
όχθες του Πηνειού, του Λη-
θαίου, αλλά και των παρα-
ποτάµων τους, στο σύνολο
του νοµού και ευρύτερα
στο σύνολο των ποταµών
της χώρας είναι ικανή για
να διακρίνει κανείς την υ-
ποβάθµιση των υδάτων.

Μια υποβάθµιση για την
οποία το µεγαλύτερο µερί-
διο ευθύνης φέρει ο άν-
θρωπος µέσα από µια σει-
ρά δραστηριοτήτων του,
µε κυριότερες εκείνες της
παράνοµης εναπόθεσης
κάθε είδους υλικών στις ό-
χθες των ποταµών, της έ-
ντονης χρήσης φυτοφαρ-
µάκων, απουσία ορθολογι-
κής διαχείρισης των υδά-
των και τέλος µια σειρά α-
πό παράνοµες αλλοιώσεις
της µορφολογίας των πο-
τάµιων οικοσυστηµάτων.

Κι ενώ θα έλεγε κανείς ό-
τι το ποτάµι, ο Πηνειός, το
κάποτε στολίδι του κάµπου
της Θεσσαλίας στις όχθες
του οποίου µεγάλωσαν και
τράφηκαν γενιές ανθρώ-
πων, «πέθανε», αντιθέτως

τα µηνύµατα που µας δίνει
είναι ότι συνεχίζει να αντι-
στέκεται στην ανθρωπογε-
νή δραστηριότητα.

Τις τελευταίες ηµέρες
στην περιοχή των Τρικά-
λων βρίσκεται οµάδα του
Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών. Η τριµε-
λής οµάδα που απαρτίζε-
ται από τους κ.κ. Βασίλη
Τάχο, Λεωνίδα Βαρδάκα
και ∆ηµήτρη Κοµµάτα συµ-
µετέχει στην έρευνα του
Κέντρου για τη µελέτη της
ιχθυοπανίδας, στο πλαίσιο
του προγράµµατος για την

Παρακολούθηση των της
Οικολογικής Ποιότητας
των ποταµών της χώρας.

Η έρευνα διεξάγεται σε
διάφορα σηµεία του Πηνει-
ού ποταµού, του Ληθαίου
και παραποτάµων τους.

Ταυτόχρονα ανά την
Ελλάδα µελετώνται 450
σηµεία από διάφορα συ-
νεργεία του Ερευνητικού
Κέντρου, τα οποία µελε-
τούν διάφορα στοιχεία στα
ποτάµια της χώρας, για
την έκδοση συµπερασµά-
των που αφορούν τα νερά
και τη ζωή που κυριαρχεί

µέσα σε αυτά.
Η έρευνα αναµένεται να

υλοποιηθεί σε τέσσερα
χρόνια ενώ κάθε χρόνο ε-
ρευνητές θα επισκέπτονται
εαρινούς και τους θερι-
νούς µήνες τους ποταµούς
της χώρας για την λήψη
δειγµάτων.

Σ’ ένα από τα σηµεία
που βρέθηκε η τριµελής ο-
µάδα ήταν κι εκείνο της
Νοµής του ∆ήµου Φαρκα-
δόνας. Λίγα µόλις µέ-
τρα µακριά από την
γέφυρα του Πηνειού
οι συνεργάτες του Κέ-
ντρου προχώρησαν
στην δειγµατοληψία
ψαριών, εξετάζοντας
τους αριθµούς των
ψαριών, τα µήκη τους
(για να προσδιορί-
σουν την ανάπτυξή
τους), αλλά και ερευ-
νώντας τα είδη που υ-
πάρχουν σήµερα στο
ποτάµι.

Με τον πλήρη εξο-

πλισµό που έφεραν µαζί
τους προσπάθησαν να α-
ποτυπώσουν την εικόνα
της ζωής του Πηνειού ενώ
δεν παρέλειψαν να κάνουν
και µια µικρή εκτίµηση από
τα µέχρι στιγµής στοιχεία
που συγκέντρωσαν.

«Ενθαρρυντικό στοιχείο
είναι πως σήµερα στο πο-
τάµι υπάρχει ζωή. Ωστόσο
ο Πηνειός, όπως και πολλά,
άλλα ποτάµια, έχουν χάσει

το φυσικό χαρακτήρα τους,
αφού επηρεάστηκαν από
την ανθρωπογενή δραστη-
ριότητα», σηµείωσε ο ερευ-
νητής κ. Βασίλης Τάχος.

Τέλος να σηµειωθεί ότι
το περασµένο διάστηµα ε-
πισκέφτηκαν την περιοχή
µας ερευνητές του Κέ-
ντρου που συγκέντρωσαν
στοιχεία που αφορούσαν
την οικολογική ποιότητα
των υδάτων.
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Τα προαναφερόµενα συµπεριλαµβάνονται σε
µια αξιοθαύµαστη ενέργεια, που πραγµατικά θα
πρέπει να βρει µιµητές στο σύνολο της Ελληνικής
επικρατείας, αφού οι αναξιοπαθούντες αυξάνο-
νται, αντί να µειώνονται.

Τα περασµένα Χριστούγεννα εγκαινιάστηκε το
πρώτο Ενοριακό Παντοπωλείο των Τρικάλων,
στον Άγιο Κωνσταντίνο. 

Το «παντοπωλείο» στεγάζεται στην ευρύχω-
ρη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού η ο-
ποία βρίσκεται επί των οδών Καρδίτσης και
Συγγρού. 

Η Λειτουργία του Ενοριακού Παντοπωλείου
βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην εθελοντική
προσφορά - βοήθεια όλων των συµπολιτών µας. 

Από τον περασµένο χειµώνα µέχρι και σήµερα το
Ενοριακό Παντοπωλείο στηρίζει ανθρώπους που α-
ντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

Στην παρούσα φάση οι υπεύθυνοι του Ενορια-
κού Παντοπωλείου ετοιµάζονται να δεχτούν νέες
αιτήσεις από ενδιαφερόµενους απόρους και ανα-

ξιοπαθούντες συµπολίτες µας. Οι αιτήσεις αναµέ-
νεται να κατατεθούν µετά το 15Αυγουστο.

Αναφερόµενος στην προσφορά του κόσµου, ο
προLστάµενος του Ι.Ν. - υπεύθυνος του Ενοριακού
Παντοπωλείου π. Αθανάσιος Γκιουλέκας, απηύθυ-
νε, ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κόσµο, που συνε-
χίζει να βοηθάει αφάνταστα. 

Ωστόσο», όπως τόνισε, παρατηρούνται ελλεί-
ψεις σε συγκεκριµένα είδη λάδι, γάλα, ζάχαρη και
σάλτσα. Αντιθέτως, υπάρχει επάρκεια σε ζυµαρι-
κά, ρύζι και όσπρια. 

«Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, είναι προτιµότε-
ρο να φέρει ένα µπουκάλι λάδι, παρά δυο-τρία πα-
κέτα µακαρόνια», σηµείωσε  ο ιερέας.

Τέλος να αναφερθεί ότι τις επόµενες ηµέρες θα
ανακοινωθούν τα δικαιολογητικά που οφείλουν να
προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Αναλώθηκε αρκετή µελά-
νι, ειπώθηκαν πολλά για
την µόλυνση των ποτα-
µών όλα αυτά τα χρόνια,
αλλά τα αποτελέσµατα µέ-
χρι και σήµερα δεν θα
µπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν θετικά.

ΑΑννοοίίγγεειι  ττηηνν  ααγγκκααλλιιάά  
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Από τη ∆ευτέρα 9 Ιουλίου
2012 έως την Τρίτη 24 Ιουλί-
ου 2012 διεξήχθησαν οι Προ-
καταρκτικές Εξετάσεις για
τους υποψηφίους των Στρα-
τιωτικών Σχολών.

Για τους υποψηφίους των
Στρατιωτικών Σχολών προ-
βλέπονται Προκαταρκτικές
Εξετάσεις (ΠΚΕ) οι οποίες υ-
πόκεινται σε ένα ενιαίο επιλο-
γικό σύστηµα που περιλαµ-
βάνει Ψυχοµετρικές – Αθλη-
τικές ∆οκιµασίες και Υγειονο-
µικές Εξετάσεις.

Η Σχολή υπέβαλε σε Προ-
καταρκτικές Εξετάσεις τους
υποψηφίους που είχαν δηλώ-
σει τη ΣΜΥ ως «πρώτη προτί-
µηση» στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι είχαν ήδη
κατανεµηθεί σε οµάδες και οι
ΠΚΕ της κάθε οµάδας διήρ-
κησαν 4 ηµέρες, όπως παρα-
κάτω:

Την 1η ηµέρα οι υποψήφι-
οι παρουσιάστηκαν στο 414
ΣΝΕΝ (Πεντέλη Αττικής) για
τις Υγειονοµικές εξετάσεις.

Την 2η ηµέρα οι υποψήφι-
οι παρουσιάστηκαν στο 401

ΓΣΝΑ (οδός Μεσογείων και
Κατεχάκη στο Χολαργό Αττι-
κής) για εξέταση από την
Ανώτατη Στρατιωτική Υγειο-
νοµική Επιτροπή (ΑΣΥΕ).

Την 3η ηµέρα οι υποψήφιοι
παρουσιάστηκαν στο ∆ηµοτι-
κό Στάδιο Τρικάλων για τις α-
θλητικές δοκιµασίες. Όσοι εί-
χαν δηλώσει Σχολή που απαι-
τούσε εξέταση στην κολύµβη-
ση εξετάστηκαν την ίδια µέρα
στο κολυµβητήριο Τρικάλων.

Την 4η ηµέρα οι υποψήφι-
οι παρουσιάστηκαν στη Σχο-

λή για τις Ψυχοµετρικές Εξε-
τάσεις.

Εκτός από το εξεταστικό
κέντρο που λειτούργησε στη
ΣΜΥ, αντίστοιχα εξεταστικά
κέντρα λειτούργησαν και
στην Αθήνα και στη Θεσσα-
λονίκη.

Όσον αφορά στις οµάδες
υποψηφίων που εξετάστηκαν
στα Τρίκαλα, οι επιτυχόντες
στην κατηγορία των Όπλων
ανέρχονται στους 428 και
στην κατηγορία των Σωµά-
των ανέρχονται στους 454.

Εκ της Σ.Μ.Υ.

Ευαισθησία και αγάπη για τον Πλησίον.
Στήριξη και βοήθεια, σε ειδικά δύσκολες ε-
ποχές, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Κοινωνική προσφορά από την Εκκλησιά
και τους πολίτες. 
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