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Το ανθρώπινο είδος, από την αυγή της ύπαρξής του, αντιμετώπισε το 

φυσικό περιβάλλον με δέος, αλλά και ως πηγή έμπνευσης για 

δημιουργία. Το νερό, κυρίαρχο στοιχείο του γήινου φυσικού κόσμου και 

«κουκούλι» της ζωής, υπάρχει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης 

δημιουργίας. Ο ζωγράφος υμνεί το νερό με το πινέλο του, ο λογοτέχνης 

με την πένα του, ο μουσικός με τη λύρα του. Ο ιερουργός το 

χρησιμοποιεί για να συμβολίσει τα μυστήρια της δημιουργίας και του 

κύκλου της ζωής. Τέλος, ο επιστήμονας μελετά τον κύκλο του νερού και 

τις διαταραχές αυτού του κύκλου. 



 

http://www.in2life.gr/articles/151575/article.aspx 

 



 



Θεογέφυρο – ΖΙΤΣΑ  

http://zitsanews.blogspot.gr/2005_08_01_archive.html 

Το δέος του νερού στην παράδοση και στα εικαστικά 
 

Το νερό είναι πολλές φορές επικίνδυνο και απειλεί τη ζωή. Σε μεγάλες 

ποσότητες (θάλασσα, ορμητικά ποτάμια) έχει μια δύναμη η οποία 

μπορεί να καταστρέψει τη φύση και τη ζωή. Αμέτρητες παραδόσεις από 

όλο τον κόσμο αναφέρονται σε κατακλυσμούς και καταστροφικές 

πλημμύρες, καθώς επίσης και σε τέρατα που συμβολίζουν την απειλή 

από τη θάλασσα. 

Αναζήτησε πληροφορίες για διάφορα τέρατα της θάλασσας στην 
ελληνική μυθολογία, καθώς και τίτλους πινάκων με θέμα το νερό 
γενικότερα.  

Με την ονομασία γοργόνα περιγράφονται μυθικά πλάσματα της 
θάλασσας με μορφή γυναίκας από τη μέση και επάνω (με κορμό, χέρια 
και κεφάλι) και με τη μορφή ψαριού από τη μέση και κάτω (με λέπια 
και ουρά). Οι γοργόνες εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στη 
μυθολογία, στη λογοτεχνία και στη λαογραφία γνωστών πολιτισμών. 
http://el.wikipedia.org 

 

http://el.wikipedia.org/


 

 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΟΝΕ 



 



 
 



 

Το νερό στη θρησκεία 

Σε όλες σχεδόν τις θρησκείες το νερό έχει ένα ρόλο ξεχωριστό. Στη 
χριστιανική θρησκεία ο ρόλος του νερού είναι να καθαρίζει τις ψυχές 
από τα αμαρτήματα μέσα από ποικίλες τελετουργίες, όπως είναι το 
βάπτισμα, ο αγιασμός κ.ά. Αναζήτησε πληροφορίες για τη σημασία του 
νερού στις τελετουργίες του χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών. 

Στη χριστιανική θρησκεία το νερό είναι σύμβολο εξαγνισμού. 
Συμβολίζει τη ζωογόνο δύναμη, με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον 
κόσμο (Γέν. 1, 2). Ο Χριστός παρομοίωσε τον Εαυτό του με ύδωρ 
«ζων» και «πηγή ύδατος» (Ιωάν. κεφ. δ΄ 10, 14) που με το λόγο  
του μπορεί να ξεδιψάσει αιώνια τον άνθρωπο. Οι χριστιανοί 
βαφτίζονται στο νερό, για να καθαριστεί η ψυχή τους από το 
προπατορικό αμάρτημα και να λάβουν την ευλογία του  Αγίου 
Πνεύματος. Με το Βάπτισμα αρχίζει μια νέα ζωή. Ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «Καθώς βυθίζουμε το κεφάλι μας 
στο νερό ο παλιός άνθρωπος εξαφανίζεται και όταν 



αναδυόμαστε εμφανίζεται ο νέο  άνθρωπος». Έτσι το βάπτισμα 
σημαίνει θάνατος και μετά ανάσταση. Στη Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον 
Ιωάννη το Πρόδρομο ν’ ασκητεύει στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού και 
να βαφτίζει το λαό για να καθαριστούν οι ψυχές των ανθρώπων από τις 
αμαρτίες και να υποδεχτούν τον Μεσσία. Ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν 
αναμάρτητος, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον 
Πρόδρομο, που ονομάστηκε γι’ αυτό το λόγο Βαπτιστής. Σε ανάμνηση 
της βάφτισης του Χριστού, πολλοί, ακόμη και σήμερα, βαφτίζονται 
χριστιανοί στα νερά του Ιορ δάνη.  Η  Εκκλησία μας  γ ιορ τάζει  τη  
βάφτιση  του Χριστού,  τα  Θεοφάνια,  στις  6 Ιανουαρίου.  Ο 
ιερ έας  αγ ιάζε ι  τα  νερ ά του τόπου -τη  θάλασσα,  τη  λίμνη 
ή  το  ποτάμι -ρίχνοντας μέσα τους το σταυρό 

Η τελετή του αγιασμού των νερών γίνεται με μεγάλη 
επισημότητα. Αυτός που θα πέσει στα νερά και θα τον πιάσει, 
θεωρείται τυχερός και ευλογημένος. Το αγιασμένο νερό το λέμε 
αγιασμό. Τα Θεοφάνια όλοι μας παίρνουμε αγιασμό από την 
εκκλησία για ν’ αγιάσουμε τα σπίτια μας. Κάθε σχολική χρονιά 
είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό  για 
να είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Αγιασμό κάνουν σε μια 
νέα επιχείρηση, όταν  ξεκινάει κάποιο καράβι για το πρώτο του ταξίδι 
και σε άλλες περιπτώσεις. Το νερό και το λάδι είναι από τα βασικά 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την  εκκλησία μας για το 
βάπτισμα. Ο ιερέας βάζει το λαδωμένο μωρό μέσα στην κολυμπήθρα 
στο όνομα της Αγίας Τριάδας και του δίνει τ’ όνομά του. Στους 
νεόνυμφους επίσης ο  ιερέας δίνει να πιουν κόκκινο κρασί. Αυτό μας 
θυμίζει το γάμο στην Κανά όπου ο Ιησούς μετέτρεψε το νερό σε κρασί. 

http://www.scribd.com/doc/ 

http://www.scribd.com/doc/


 



Η ΒΑΠΤΙΣΗ : Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

Νερό και μουσική 

Το νερό χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα σε μουσικά όργανα, 

όπως είναι το τύμπανο με νερό, ο ύδραυλις κ.ά. Επίσης έχει αποτελέσει 

πηγή μουσικής έμπνευσης. 

τραγούδια για τη λίμνη των Ιωαννίνων και τα ποτάμια της Ηπείρου. 

 

Απο τον λογοκριμένο δισκο "Ζει;"(MSM 141) κυκλοφορία:(Τέλη 1971) 

Στίχοι: Κώστας Βίρβος 

Μουσική: Μίμης Πλέσσας 

 

Στα Γιάννενα στη μαύρη λίμνη τα νούφαρα μοσχοβολούν 

τις νύχτες την κυρά Φροσύνη άγγελοι παν και τη φιλούν 

 

Στα Γιάννενα στη μαύρη λίμνη πουλάκια κλαιν αμίλητα 

πουλάκια κλαιν κυρά Φροσύνη τα χείλη σου τ' αφίλητα 

 

Ο χάρος είπες ας με πάρει κάλλιο να με χαρεί η γης 

και σπάραξε ένα παλικάρι μα εσύ δεν ήσουν να το δεις 

 

Στα Γιάννενα στη μαύρη λίμνη πουλάκια κλαιν αμίλητα 

πουλάκια κλαιν κυρά Φροσύνη τα χείλη σου τ' αφίλητα 

Τρίτη, 1 Απριλίου 2008 

Γιάννη μου το μαντήλι σου  

 

“Πέντε ποτάμια το ‘πλεναν κι έβαψα και τα πέντε”  . 

Αχ, δε στο 'πα χαλασιά μου  

Αχ, δε στο 'πα χαλασιά μου στο μύλο να μην πας - χαλασιά μου- να μη 

σε κόψει η ρόδα και γίνω εγώ φονιάς -χαλασιά μου- 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bKCD7V7gXfU
http://toaromatoutragoudiou.blogspot.gr/2008/04/blog-post.html


και γίνω εγώ φονιάς. 

Χαλασιά μου χαλασιά μου ζωντανή είσαι χωρισιά μου. 

Χαλασιά μου 

χαλασιά 
(άκλ.)  

Ερμηνεία 

-συμφορά 'χαλασιά μου τί έπαθα!' ΄χαλασιά 
σου αν το μάθ΄η μάννα σου!' -ο καημένος 'παρο 
λίγο να τον πάρει το ποτάμι χαλασιά του!' -
έκφρ. συμπόνοιας 'τι φκειάν΄ς,χαλασιά μ΄,σου 
πέρασαν οι πόνοι;' -επικριτικά 'άει χαλασιά σ΄, 
θαραπαύ΄κες!' (μπράβο, το φχαριστήθηκες)  

Ετυμολογία από το χαλώ /χαλασιά /χαλασμός  

 

 

 

Χοροί της Ηπείρου 

Νερό και λογοτεχνία 

Στη λογοτεχνία το νερό συμβολίζει τα όνειρα, τους φόβους, τις 

επιθυμίες και τα οράματα για δικαιοσύνη, για ομορφιά, για ελευθερία. 

Το νερό στη λογοτεχνία έχει ποικίλους συμβολισμούς: μπορεί να είναι η 

γέννηση και ο θάνατος, η καταστροφή, το ίδιο το «ταξίδι» της ζωής 

(Οδυσσέας) κ.ά. 

Αναζήτησε πληροφορίες για έργα της λογοτεχνίας τα οποία  κάνουν 

αναφορά στο νερό. 

Γιάννης Ρίτσος «Ρωμιοσύνη»  

 

Η Ρωμιοσύνη (γραμμένη το 1945-47 και τυπωμένη πρώτη φορά το 1954 

μέσα στην ευρύτερη συλλογή Αγρύπνια που περιέχει το έργο του 

ποιητή από το 1941 ως το 1953) είναι μια μεγάλη ποιητική σύνθεση 

χωρισμένη σε επτά μέρη-ενότητες. Στη σύνθεση αυτή ο ποιητής, 

συνδέοντας με τρόπο προσωπικό διάφορα στοιχεία της ιστορικής 

http://www.e-konitsa.gr/index.php/paradosi/106-stixoi-tragoudion/385-xalasia-mou
http://www.zotiko.gr/lexiko/topolalia.php?operation=view&pk0=772
http://paradositk.blogspot.gr/2004/01/blog-post_2105.html


παράδοσης και ποικίλους εκφραστικούς τρόπους, μας δίνει ανάγλυφη 

τη μορφή της Ελλάδας και των ανθρώπων της στον αδιάκοπο αγώνα 

τους για ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρωπιά.  

 

I 

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, 

αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα, 

αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο, 

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.  

 

Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή, 

σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα λιθάρια, 

σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του, 

σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως. 

Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.  

 

Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κι οι φωνές μες στον ασβέστη 

του ήλιου.  

Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκοίνα. 

Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό.  

Όλοι διψάνε. Χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό 

πάνου απ’ την πίκρα τους.  

Τα μάτια τους είναι κόκκινα απ’ την αγρύπνια, 

μια βαθιά χαρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους 



σαν ένα κυπαρίσσι ανάμεσα σε δυο βουνά στο λιόγερμα.  

 

Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι 

το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους 

το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους – 

έχουν στα χείλια τους απάνου το θυμό 

κι έχουνε τον καημό βαθιά στα μάτια τους 

σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι.  

 

Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο 

όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσ’ απ’ τα άγρια  

γένια τους.  

όταν κοιμούνται, δώδεκα άστρα πέφτουν απ’ τις άδειες τσέπες τους 

όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με 

            ταμπούρλα. 

Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται 

πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, 

έφαγε η κάψα τα χωράφια τους κι η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους 

ο αγέρας έριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας 

από τις τρύπες του πανωφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος 

η γλώσσα τους είναι στυφή σαν το κυπαρισσόμηλο 

πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους 

η βροχή χτυπάει στα κόκαλά τους.  



 

Πάνου στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη νύχτα 

βιγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο που βούλιαξε 

το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού.  

 

Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν, 

γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. 

 

Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα 

όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε – 

πάνου στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους, 

μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη 

και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ’ τα χέρια τους 

για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα.  

 

Read more: http://latistor.blogspot.com/ 

 

Νερό και χορός 

Το νερό επηρεάζει τις χορευτικές κινήσεις των ανθρώπων που ζουν 

κοντά του και αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς χορογράφους. 

Αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις αυτές (π.χ. σύγκρινε 

τις κινήσεις στους νησιωτικούς και στους στεριανούς χορούς). 

• Η μορφολογία του εδάφους του κάθε τόπου, φαίνεται να παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην διαμόρφωση του ύφους των χορών που 

χορεύονται στον τόπο αυτό. Έτσι οι νησιώτικοι χοροί είναι 



περισσότερο πηδηχτοί, με πιο πολύπλοκες κινήσεις των ποδιών 

και φέρνουν στο νου, με τα συχνά τους σουσταρίσματα, τον 

θαλασσινό κυματισμό του Αιγαίου.  

 

• Αντίθετα, οι βουνίσιοι χορεύουν πιο βαριά, πιο έντονα, με ένα 

πείσμα –θα ’λεγε κανείς- που βγαίνει κατ’ ευθείαν μέσα από τη 

σκληρότητα της μάχης με τις αντιξοότητες της ζωή των ορεινών.  

 

Αντί για επίλογο 

Μάθε για το νερό 
 

Νερό - Γράμμα από το 2070 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bcgft_5S3bc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Q4SirjZv1b0


 

Δρακόλιμνη στο σμόλικα 

 


