
 
 
 
 
 



Όλα άρχισαν µε µια επίσκεψη. Μια επίσκεψη στο ποτάµι της πόλης µας, τον Πηνειό. Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή. Από πού 
πήρε το όνοµα Πηνειός, από πού πηγάζει, που εκβάλει κ.λ.π. 

Η κ. ∆ώρα χαµογελώντας µας ρώτησε αν θέλουµε να ασχοληθούµε µε το θέµα. Κατενθουσιαστήκαµε, φωνάζαµε, γελούσαµε 
και όλοι µα όλοι συµφωνήσαµε να ασχοληθούµε µε το ποτάµι της πόλης µας και µάλιστα αµέσως. 

Χωριστήκαµε σε οµάδες, ζωγραφικής, παρουσίασης, αλληλογραφίας, χ και αρχίσαµε να συγκεντρώνουµε πληροφορίες από 
εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά και µυθολογικά βιβλία, από το internet, από έντυπα, εφηµερίδες και φυσικά από τις επισκέψεις µας στα 
διάφορα µέρη του ποταµού και από τις συναντήσεις µας µε τοπικούς φορείς, δηµάρχους, προέδρους συλλόγων, ειδικούς που 
ασχολούνται µε το ποτάµι κ.λ.π. 

Ο πλούτος του υλικού που συγκεντρώσαµε µας εξέπληξε και µας έδωσε ώθηση για περαιτέρω ενέργειες, επισκέψεις, έρευνες, 
πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, συνεντεύξεις από ειδικούς, σύνταξη ερωτηµατολογίου, θέµατα για συζήτηση, παραγωγή λόγου 
(γραπτού και προφορικού), αναπαράσταση εικαστική και θεατρική, ποιητική απόδοση συναισθηµάτων, µυθοπλασία, µακέτες, 
αφίσες και άλλα. 

Αξιολογήσαµε το υλικό και το καταγράψαµε στο λεύκωµα της τάξης µας.  

 



Ο αργυροδίνης Πηνειός, που 
χιλιάδες χρόνια τώρα κυλάει τα 
νωχελικά νερά του πλάι στη 
Λάρισα, αποτελεί το µεγάλο 
θησαυρό της πόλης µας. 
Προσδίνει σ΄ αυτή κάποια 
ιδιαίτερη γραφικότητα και γοητεία, 
ώστε πόλη και ποτάµι µαζί να 
θεωρούνται ένα. 

 
 
 
 
Πηνειός 
Ποτάµιος θεός, γιος του Ωκεανού και της                                                                       Άλλη άποψη  
Τηθύος.                                                                     Κατ΄ άλλον µύθο από την ένωση του 
Από την ένωσή του µε την Κρέουσα                      Πηνειού και της Βουράς, γεννιέται 
Γεννιέται η Στίλβη.                                                         ο Άτραξ, ιδρυτής της πόλης και κόρη 
Η Στίλβη ενώνεται µε τον Απόλλωνα           του Πηνειού είναι η Τρίκκα, 
και γεννά τον Λάπηθα, τον                                               παλιά πόλη της Θεσσαλίας. 
Κένταυρο και τον Υψέα.                                    
 



Ονόµατα του Πηνειού: 
Πηνειός «σηµαίνει ποτάµι µε πάπιες» 

Αράξης «αυτός που ταράζεται και πληµµυρίζει» 
 Σαλαµπριάς «σηµαίνει ότι δέχεται από πολλά σηµεία νερά». 
 
 
 



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ο Πηνειός υπήρξε παλιότερα το γραφικότερο κοµµάτι της Λάρισας. Η πέτρινη γέφυρα µε τις εννέα καµάρες (τόξα) και τα 
φυσικά άλση-δάση στις όχθες του συγκέντρωναν τους Λαρισαίους στις γιορτές και στους περιπάτους. Το Αρί-Μπουτσάκι 
(αυτοφυές δάσος σχεδόν απέναντι από την Αγία Μαρίνα), το Λούνα Παρκ (απέναντι από τα σηµερινά Κ.Τ.Ε.Λ.) και το τεχνητό 
άλσος του Αλκαζάρ ήταν τόποι αναψυχής και διασκέδασης για πολλές δεκαετίες. 

Στο γραφικό εκκλησάκι της Αγια-Μαρίνας γίνονταν γάµοι, βαφτίσια και γλέντια. Όµως και τα πιο µακρινά δασάκι, Κιόσκι, 
Μπαϊσλαριώτικο, Τσαταλαριώτικο και το δάσος πριν τα στενά της Γούνιτσας (κυρίως από δρυς). Υπήρξαν χώροι που οι Λαρισαίοι 
προτιµούσαν ιδιαιτέρως στις εξορµήσεις τους. 

Η επικοινωνία µε την απέναντι όχθη γινόταν µε τις περαταριές-πλατφόρµες (ποταµοκάραβα που κινούνταν µε τη βοήθεια 
ενός τεντωµένου σχοινιού από τη µια όχθη στην άλλη). Περαταριές υπήρχαν στο Κουτσόχερο, στη Γούνιτσα (Αµυγδαλή), στους 
Γόνους, στο Βερνέζι και αλλού. 

 


