
Μούσες-Μοίρες 
 
 

 
             Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων 



Μοίρες                  Λάχεσις : τραβούσε το λαχνό  
             Άτροπος : έκοβε το νήµα της ζωής 
 

 
∆ευτέρα 1 Μαρτίου 2004. 

  Βρισκόµαστε στη ∆ΕΥΑΛ (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Λάρισας). Ο κ. Πιταράκης υπεύθυνος του Χηµείου 
µας περιµένει. 

Παιδιά µου γνωρίζετε ότι τα ¾ της γης είναι νερό. Απ΄ αυτό το νερό όµως µόνο το 1% είναι πόσιµο. Οι µεγαλύτερες 
ποσότητες    «γλυκού νερού» βρίσκονται στους πόλους και στις κορυφές των ψηλών βουνών σε µορφή πάγου. Μικρότερες 
ποσότητες  «γλυκού» νερού υπάρχουν στα ποτάµια και στις λίµνες. Το νερό είναι απαραίτητο  για τη ζωή των φυτών, των ζώων και 
των ανθρώπων. Χρησιµοποιούµε το νερό καθηµερινά πολλές φορές χωρίς να σκεφτόµαστε ότι η ποσότητα που έχουµε στη διάθεσή 
µας είναι περιορισµένη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι ο Πηνειός είναι δώρο Θεού για τη Θεσσαλία. 

 
 



Παλαιότερα ο Πηνειός πληµµύριζε γιατί δεχόταν όταν πολλά νερά και ταυτόχρονα πληµµύριζε και η πόλη της Λάρισας. 
Έτσι κρίθηκε σκόπιµο και κατασκευάστηκε από την ξένη εταιρεία «Μπουτ» η δεύτερη κοίτη του Πηνειού και τα προστατευτικά 
αναχώµατα κατά µήκος αυτής της νέας κοίτης, για να προστατευτούν οι χαµηλές περιοχές όπως οι Αµπελόκηποι, Άγ. Αθανάσιος, η 
συνοικία Ιπποκράτης κ.ά. Η νέα κοίτη ξεκινά από το Υδραγωγείο, όπου διακλαδίζεται ο Πηνειός, περνάει πίσω από το γήπεδο του 
Αλκαζάρ και συνεχίζει µέχρι την περιοχή σµίξης, όπως λέγεται, στην Αγία Μαρίνα. Σ΄ αυτό το σηµείο σµίγει η παλιά και η νέα 
κοίτη του Πηνειού. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι ο Πηνειός διχάζεται σε δυο κλάδους. Ο δεξιός, εσωτερικός κλάδος αποτελεί την 
παλαιά κοίτη και διαρρέει το βόρειο τµήµα της Λάρισας, το µήκος τους είναι 5.7 χλµ. περίπου και ο αριστερός εξωτερικός κλάδος 
είναι ευθύγραµµος, µήκους 2,3 χλµ. και αποτελεί την τεχνητή κοίτη την οποία περιγράψαµε παραπάνω. 
 Μπροστά µας βλέπετε τον υδατόπυργο. Ο πύργος χτίστηκε το 1930 και εγκαινιάσθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έχει 
ύψος 30µ. και απ΄ αυτόν υδρεύεται σήµερα µόνο η συνοικία Ιπποκράτης. Η άλλη πόλη υδρεύεται από αντλίες. 
 Σήµερα η πόλη µας δεν υδρεύεται από το ποτάµι και αυτό, γιατί η ρύπανση του Πηνειού είναι µεγάλη και οφείλεται στα 
φυτοφάρµακα και στα λιπάσµατα που καταλήγουν σ΄ αυτό. Οι εγκαταστάσεις που θα δούµε σε λίγο ανήκουν στο παρελθόν και 
εξυπηρετούσαν στον καθαρισµό του νερού όταν µε ειδικές αντλίες το τραβούσαν απ΄ το ποτάµι. Προχωρήσαµε στις εγκαταστάσεις. 

 



 
 
Είδαµε τη δεξαµενή καθίζησης 
     τη δεξαµενή φιλτραρίσµατος 
         τη δεξαµενή χλωρίωσης  

Ο κ. Πιταράκης µας εξήγησε ότι σήµερα αυτές δεν χρησιµοποιούνται γιατί η πόλη µας υδρεύεται από Γ Ε Ω Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ. 
Πέντε (5) γεωτρήσεις βρίσκονται στη Γιάννουλη, επτά (7) στον Αµπελώνα και πέντε (5) στα Πλατανούλια. Το νερό των γεωτρήσεων 
είναι πεντακάθαρο και ελέγχεται χηµικά στο σύγχρονο χηµείο της ∆ΕΥΑΛ το οποίο επισκεφτήκαµε. 

  
 

Μάθαµε επίσης ότι το δίκτυο των σωλήνων µε τις οποίες το νερό φτάνει στα σπίτια µας αντικαταστάθηκε και από 
αµιαντοσωλήνες (που κρίθηκαν καρκινογόνες) έγιναν πλαστικές. Έτσι η ∆ΕΥΑΛ φροντίζει να έχουµε νερό καθαρό και υγιεινό. 



 ∆ύο µεγάλα έργα που έγιναν για την πρόληψη της ρύπανσης του Πηνειού είναι ο βιολογικός καθαρισµός και ο Χ.Υ.Τ.Α. 
(χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων). 
 Τέλος πήραµε νερό από το ποτάµι και µε τη βοήθεια του κ. Πιταράκη το αναλύσαµε στο χηµείο. 

Αφήσαµε την ∆ΕΥΑΛ σοφότεροι και κατευθυνθήκαµε στο βιολογικό καθαρισµό. 
 

 
Η Λάρισα αν έχει σήµερα ένα έργο για το οποίο µπορεί να είναι περήφανη 
αυτό είναι του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων της. Οι εγκαταστάσεις 
λειτουργούν από το καλοκαίρι του 1989. Έτσι έχει εξασφαλίσει ένα σίγουρο 
«αύριο» για τον «ζωοδότη» Πηνειό σώζοντάς τον από το βέβαιο θάνατο 
λόγω της ανεξέλεγκτης ρύπανσής του και µια υγιεινή διαβίωση για τους 
κατοίκους της. 

 

Βιολογικός καθαρισµός. 
Λέγεται έτσι γιατί η 
διάσπαση των λυµάτων 
γίνεται µε 
µικροοργανισµούς. 



 
  
 
 
 
 
Φρεάτιο άφιξης και εκτροπής 
Κοχλίες αρχικής ανύψωσης 
Στάµµωση-απολίπανση 
∆εξαµενές πρωτοβάθµιας  καθίζησης 
Αερόβιος βιολογικός καθαρισµός 
∆εξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης 
Αναερόβια χώνευση της λάσπης 
Μηχανική αφυδάτωση λάσπης 
Τριτοβάθµια επεξεργασία. 
 

 
 
Απ΄ όλα αυτά τα στάδια 

επεξεργασίας των λυµάτων καταλάβαµε 
ότι το νερό βγαίνει καθαρό και µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε ποτίζοντας βιοµηχανικά προϊόντα όπως βαµβάκι, καπνός κ.ά. 
Ένα έχει σηµασία «Λιγότερη ρύπανση». 
 
 

Να  ΄µαστέ και πάλι στα δικά µας. 
Η οµάδα της θεατρικής αγωγής πολύ παιδεύεται. 

Έβαλε στόχους και προσπαθεί να φτιάξει ένα θεατρικό. 



    
Α! ξέχασα να σας πω. 
Έτοιµα τα ερωτηµατολόγια 
Τα φύλλα εργασίας 
Οι ακροστιχίδες 
Οι αφίσες 
Το ποίηµά µας 
µελοποιηµένο 
Οι επιστολές και οι 
προσκλήσεις 
Ο χάρτης µας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Ερωτηµατολόγιο 

 
 
 

 

 


