
«Επίσκεψη στο ποτάµι» 
 

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2003. Στο σχολείο µας ήρθε το τρενάκι του ∆ήµου. Προορισµός ο Πηνειός. Ώρα 08.30΄. Ξεκινάµε. ∆εν 
µπορώ να σας περιγράψω τη χαρά µας. Πρώτη φορά ανεβαίναµε στο µικρό τρενάκι. Όλα ήταν σε ετοιµότητα. Φωτογραφικές 
µηχανές, σακίδια, µπλοκ ζωγραφικής, µπλοκάκι σηµειώσεων, µέτρα, κορδέλες, φαρµακείο κ.λ.π. 

Η διαδροµή υπέροχη, διασχίσαµε την πόλη µας και φτάσαµε στο ύψος του Υδραγωγείου. Εκεί αποβιβαστήκαµε. Ήταν 
υπέροχα. Πρασινάδα, λουλούδια, δέντρα, ποτάµι, ουρανός όλα σε αρµονία και οµορφιά. Μαζέψαµε λουλούδια και φυτά για το 
φυτολόγιο. Ακούσαµε τον ήχο του ποταµού, ακούσαµε τα πουλιά να τραγουδούν, τους βατράχους να κοάζουν, είδαµε διάφορα 
ζώα. Προχωρούσαµε σιγά-σιγά δίπλα στο ποτάµι ακούγαµε, βλέπαµε, αισθανόµασταν. Όλα εδώ ήταν διαφορετικά ήσυχα, µακριά 
από το θόρυβο της πόλης. 

 
 
Η κ. Ντίνα κατέβηκε κάτω στο ποτάµι πήρε νερό µέσα σ΄ ένα δοχείο. Μαζευτήκαµε γύρω της και µε ειδικές ταινίες 

µετρήσαµε το Ph του νερού. 



Ζωγραφίσαµε το ποτάµι, τα φυτά, τα δέντρα, τα πουλιά, τις γέφυρες και µάλιστα µάθαµε τα ονόµατά τους. Όλες οι γέφυρες 
ήταν πέντε (5) και τα ονόµατά τους είναι: Αχελαΐδων Νυµφών, Ναϊάδων Νυµφών, Κασταλίδων Νυµφών, Πηνειάδων Νυµφών & 
Κρηνίδων Νυµφών. 

 



             Μετρώντας το βάθος            Κάνουµε υπολογισµούς 
             Μετρώντας το µήκος           Πεζογέφυρα 
 

Μαθηµατικά 
Μετρώντας το µήκος και το πλάτος της γέφυρας 



Μετρήσαµε το βάθος του ποταµού (µονάδες µέτρησης, διαστάσεις, αναλογίες, ποσοστά κλίµακα) 
Προσανατολισµός. Φυσική (µαγνήτες, πόλοι, πυξίδα). 
Φτάνοντας στη µεγάλη γέφυρα µας περίµενε ο Αντιδήµαρχος κ. Καραϊσκος, η κ. Γιάννα Γεροκώστα, πρόεδρος του συλλόγου 
«φίλοι του Πηνειού», ο κ. Γκάνας υπεύθυνος της Περιβ., ο διευθυντής του Σχολείου µας και άλλοι. 
Μας µίλησαν για το ποτάµι, για την ιστορία του και για τη στενή σχέση του ποταµού µε την πόλη µας. 
Σχεδίαση (Αισθητική αγωγή, σχέδιο, αναλογίες, χρώµα, µέσα και τρόποι αποτύπωσης). 

 
  
Μάθαµε ότι τα παλιά τα χρόνια (στις αρχές του αιώνα) για να περάσουν 
οι άνθρωποι από τη µια µεριά στην άλλη χρησιµοποιούσαν βάρκες, 
περαταριές (ποταµοκάραβα που κινούνταν µε τη βοήθεια ενός 
τεντωµένου σχοινιού από τη µια όχθη στην άλλη). Περαταριές υπήρχαν: 

Στο Κουτσόχερο 
 στη Γούνιτσα 



  στους Γόνους 
   στο Βερνέζι 
    στα Σφαγεία    
     στα Ταµπάκικα 

 
 
 
 
 
Στις ποταµόσκαλες οι γυναίκες έπλεναν τα ρούχα τους. 
Στις όχθες του στήθηκαν µύλοι (µύλος Ιατρίδη, µύλος Παπά κ.α.) 
Πολλές δραστηριότητες και επαγγέλµατα αναπτύχθηκαν κοντά ή σχετικά µε το ποτάµι. 
 Εργαστήρια βυρσοδεψείων 
 Ταµπάκηδες 
 Ψαράδες 
 Τα καλάµια και τις λυγαριές χρησιµοποιούσαν στην καλαθοπλεκτική 
και το κουβάληµα του νερού από το ποτάµι το έκαναν οι σακκάδες ή 
σακατζήδες (νεροκουβαλητές) και το µετέφεραν στα Λαρισινά σπίτια. Οι 
Λαρισαίοι διατηρούσαν το νερό σε µεγάλα πιθάρια ώσπου να κατακαθίσει η 
λάσπη και πριν το χρησιµοποιήσουν έριχναν µέσα στίψη για να καθαρίσει. 
  

Είδη ψαρέµατος στον Πηνειό 
  νταϊλιάνα 
   δίχτυα, νταούλια, πεζόβολα 
     αγκίστρια, απόχες 
 
 



 


