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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

- Οι καθημερινές ασχολίες των κατοίκων σχετίζονται άμεσα με το νερό (γεωργοί –

κτηνοτρόφοι), κατά συνέπεια ευνοεί τη βιωματική προσέγγιση του θέματος. 

- Το έντονο ενδιαφέρον των νηπίων για το συγκεκριμένο θέμα. 

- Τα νήπια ευαισθητοποιούνται  στα περιβαλλοντικά θέματα και προσανατολίζονται 

εύκολα στη μελέτη τους. 

- Το θέμα συμβάλει στην κοινωνικοσυναισθηματική ωρίμανση των νηπίων  και 

ανάπτυξη της συνεργατικότητάς τους. 

- Η επικαιρότητα του θέματος. 

- Είναι δυνατό να συνδεθεί η δραστηριότητα του Νηπ/γείου με την τοπική κοινωνία 

(ήθη και μύθοι του τόπου). 

 

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Με αφορμή ένα παιχνίδι ρόλων, ωρίμασε  το ενδιαφέρον των νηπίων και αυτό 

συνέβαλε στην ανάδυση του θέματος. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γνωστικοί   

(Τα παιδιά) 

- Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για τη ζωή  και τις συνήθειες των 

ανθρώπων (λαογραφία –θρησκεία). 

- Να παρατηρούν, εξηγούν καιρικά φαινόμενα και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους.  

- Να μάθουν τον κύκλο του νερού τις χρήσεις του ,τη σχέση του με την υγεία.  

- Να  κάνουν απλά πειράματα που έχουν σχέση με τις ιδιότητες και τις καταστάσεις 

του νερού.  

- Να κατανοήσουν το φαινόμενο της άνωσης μέσα από απλά πειράματα.  

- Να γνωρίσουν  διαισθητικά τις διαστάσεις του νερού με ποιήματα, παραμύθια και 

μύθους. 
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- Να διατυπώσουν κανόνες σωστής διαχείρισης του νερού. 

Συναισθηματικοί 

(Τα παιδιά) 

- Να αποκτήσουν επιθυμία για έρευνα και ομαδική εργασία. 

- Να  αναπαραστήσουν διάφορα έθιμα  που έχουν σχέση με το νερό (τοπικού και 

παγκόσμιου χαρακτήρα). 

- Να προβληματιστούν για τη ρύπανση του υδάτινου πλούτου και να 

ευαισθητοποιηθούν. 

- Να υποκινηθούν στη χρήση προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 

- Να υιοθετήσουν στάσεις συναισθήματα και αξίες του πολιτισμικού παρελθόντος , 

οι οποίες έχουν λόγο ύπαρξης στο σύγχρονο πολιτισμό. 

Ψυχοκινητικοί 

(Τα παιδιά) 

- Να ακούν και να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς ήχους του νερού κατά  τη ροή 

του . 

- Να δραματοποιήσουν τον κύκλο του νερού χρησιμοποιώντας το σώμα τους.  

- Να καλλιεργήσουν μέσα από τα εικαστικά (ζωγραφική, θεατρικά δρώμενα…) τα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. 

- Να μάθουν τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς  σχετικά με το νερό..  

- Να μιμούνται και να αναπαράγουν στάσεις του ανθρώπινου σώματος μέσα στο 

νερό. 

Άλλοι στόχοι 

(Τα παιδιά) 

- Να έρθουν σε άμεση επαφή με διάφορους φορείς και να μάθουν να 

συνεργάζονται μαζί τους. 

- Να συνεργάζονται με ενήλικες. 

- Να μάθουν να αναγνωρίζουν πως συμβολίζονται στο χάρτη και την υδρόγειο 

σφαίρα οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια. 
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- Να κατανοήσουν ότι στην υδρόγειο απεικονίζεται ο κόσμος σε μικρογραφία. 

- Να διακρίνουν το καθαρό νερό από το νερό που έχει υποστεί ρύπανση. 

- Να έρθουν σε επαφή με εικονογραφημένα και λαϊκά παραμύθια και ποιήματα 

καθώς και με πολλά άλλα βιβλία. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

- Περιβαλλοντική: Η ανάγκη να κατανοήσουν ότι νερό σημαίνει ζωή. 

- Ιστορική –Μυθολογική: Ο ρόλος του νερού στην παράδοση του τόπου μας. Θεοί 

–Νύμφες –Στοιχειά  του νερού στα Πιέρια. 

- Πολιτιστική: Λαογραφική –Θρησκευτική παράδοση του τόπου μας. 

- Κοινωνική: Ευαισθητοποίηση των κατοίκων από τις ωφέλειες του νερού. 

- Οικονομική: Σωστή διαχείριση - διατήρηση των υδάτινων πόρων 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ … 

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Το νερό λόγω των πηγών των Πιερίων, υπάρχει άφθονο προς 

το παρόν στην περιοχή μας. Η αφθονία όμως αυτή οδηγεί σε αλόγιστη (μη 

ορθολογική) γεωργική αλλά και οικιακή χρήση.  Η περιοχή μας είναι αγροτική 

(καπνοπαραγωγές). 

Η αναβίωση λαϊκών  – Θρησκευτικών παραδόσεων του τόπου μας. 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ο υδάτινος πλούτος της χώρας μας πηγή εργασίας  και ζωής 

των πολιτών. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η μεγάλη αξία του νερού στην υδάτινη σφαίρα . 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Δήμος Πέτρας (Ιστορικά στοιχεία, Επιστημονικές μελέτες, Εξυπηρέτηση 

μετακινήσεων) 

2. Τοπική Κοινωνία (Ήθη και έθιμα του τόπου σχετικά με το νερό, Το νερό και οι 

επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων). 

3. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αρωγός στην εκπόνηση του 

προγράμματος) 

4. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων (Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος. Διοργάνωση τελικής παρουσίασης) 

5. Τοπικός εκπρόσωπος της εκκλησίας (Το νερό στη θρησκεία)  

6. Δήμος Κατερίνης (Πληροφόρηση από Δ.Ε.Υ.Α.Κ Κατερίνης) 

7. Νηπιαγωγείο Φωτεινών (Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και ανταλλαγή 

επισκέψεων). 

8. Δημοτικό Σχολείο Καρυών (Συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

και κοινή παρουσίαση). 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Μέθοδος project (σχέδιο εργασίας): Επιλογή θέματος - χωρισμός σε ομάδες - 

συλλογή πληροφοριών - σύνθεση υλικού - παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

- Βιωματική προσέγγιση: Με την πραγματοποίηση πολλών επισκέψεων.  

- Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση: Βοηθούν στην κοινωνικοσυναισθηματική 

τους ανάπτυξη. Αποτελούν ιδανικό τρόπο για την κατανόηση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων.    

- Βιβλιογραφική έρευνα: Συλλογή πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια 

φορέων, χάρτες και φωτογραφίες. 

- Διαθεματική προσέγγιση: Διερεύνηση του θέματος ολιστικά με ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων μαθηματικών, γλώσσας, μελέτης περιβάλλοντος, καθώς και 

χρήση της τεχνολογίας. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

- Νοέμβριος: (Χωριό)  Συλλογή πληροφοριών (συνεντεύξεις – προσωπικές 

φωτογραφίες) σχετικών με τοπικά έθιμα που αφορούν το νερό. 

- Δεκέμβριος: (Χωριό) Συλλογή πληροφοριών για τις πηγές του τόπου μας. Το 

νερό και η καθημερινότητα των κατοίκων. 

(Λιτόχωρο) Επίσκεψη στην περιοχή «Μύλοι» (νερόμυλοι) 

- Ιανουάριος:  (Χωριό) Αναβίωση της τελετής-εθίμου «Ο αγιασμός των υδάτων» 

σε πηγή του τόπου μας (Θεοφάνια).  

Αναπαράσταση του μυστηρίου της βάπτισης με τη συμμετοχή νηπίων. 

(Πιερία περιοχή Μόρνας) Επίσκεψη στο φράγμα. 

- Φεβρουάριος: (Χωριό) Καταγραφή των πηγών του χωριού μας. Συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τη χρήση τους χθες και σήμερα. 

(Βροντού Πιερίας) Επίσκεψη στο αντλιοστάσιο.  

- Μάρτιος: (χωριό) Φωτογραφήσεις με θέμα το νερό στο χωριό. Πηγές – χρήση και 

κατάχρηση από τους κατοίκους. 

(Δήμος Πέτρας) Συγγραφή επιστολών προς τους αρμόδιους φορείς. Οι επιστολές και 

οι δράσεις μας δόθηκαν προς δημοσίευση σε εφημερίδα του Δήμου. 

- Απρίλιος: (χωριό) Δημιουργία προτρεπτικών – αποτρεπτικών πινακίδων για τη 

χρήση του νερού στο χωριό. Κατασκευάστηκαν από τα νήπια και αναρτήθηκαν σε 

κατάλληλα σημεία. 

(Κατερίνη) Επίσκεψη στο κλειστό κολυμβητήριο. 

- Μάιος: (χωριό) Παρουσίαση εργασιών των νηπίων στην τοπική κοινωνία σε 

ημερίδα που διοργανώθηκε στο νηπιαγωγείο σε συνεργασία με το δημοτικό 

σχολείο. 

 

Επίσης, επισκεφθήκαμε το ΚΠΕ Καστοριάς και συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Μια 

σταγονοπαρέα στη λίμνη μας» και το ΚΠΕ Έδεσσας, όπου συμμετείχαμε στο 

πρόγραμμα «Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού»  
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ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

- Δημιουργία εφημερίδας  

- Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα 

- Συζήτηση με την τοπική κοινωνία  

- Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πραγματοποίηση ορισμένων 

δραστηριοτήτων. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

1. Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, ΥΠΕΠΘ.  

2. Ένα κουτί γεμάτο νερό, ΥΠΕΠΘ, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.  

3. Το νερό νεράκι, Λαογραφικό Εθνολογικό μουσείο Μακεδονίας Θράκης.   

4. Το νερό, χθες, σήμερα, αύριο, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού.  

5. Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας, ΚΠΕ Καστοριάς 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αρχική αξιολόγηση έγινε με: 

• Συζήτηση (Εκτιμήθηκε το επίπεδο των γνώσεων, εμπειριών – βιωμάτων που 

είχαν τα νήπια για το νερό ως στοιχείο της φύσης) 

• Ερωτηματολόγιο (Αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα νήπια συλλογικά). 

• Παιχνίδια ρόλων (Τα νήπια έγιναν σύννεφα, βροχή, ποτάμι, θάλασσα και ξανά 

σύννεφα αναπαριστώντας τον κύκλο νερού). 

• Φύλλα εργασίας (Αυθεντικές παραγωγές δείγματα δουλειάς των παιδιών 

όπως σχέδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγματα γραφής κ.α.). 

• Δημιουργία παραμυθιού 

Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση αξιοποιήθηκαν: 

• Ακρόαση από την ελληνική δημοτική μουσική 

• Δραματοποίηση λαϊκών παραμυθιών 
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• Αναβίωση τελετών, συνηθειών και εθίμων στο φυσικό τους περιβάλλον  

(αγιασμός των υδάτων, το πλύσιμο των ρούχων στη νεροτριβή, η τελετή της 

βάπτισης, το έθιμο της μπιρμπιρίτσας κ.α.) 

• Ομαδικό παραμύθι (Τα νήπια δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι με θέμα 

την ιστορία ενός σύννεφου. Έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα για τον 

κύκλο του νερού). 

• Αποτύπωση χαρτών των πηγών της περιοχής 

• Κατασκευή πινακίδων με συνθήματα προτρεπτικά και αποτρεπτικά σχετικά με 

τη διαχείριση του νερού στον τόπο τους. 

Για την τελική αξιολόγηση αξιοποιήθηκαν τα φύλλα εργασίας της αρχικής 
αξιολόγησης. 

 

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας, είχε αντίκτυπο και στην τοπική 
κοινωνία στα εξής: 

Πιθανόν να κατανόησαν οι γονείς και οι άλλοι κάτοικοι, βλέποντας τα νήπια να 

ασχολούνται με τις χρήσεις του σπουδαιότερου φυσικού πόρου (νερό), ότι αυτός ο 

πόρος ανήκει και στις επόμενες γενιές και συνεπώς θα πρέπει να έχουν μια 

διαφορετική στάση ως προς τη διαχείρισή του.  

Έτσι, ενδέχεται να υπάρξει προβληματισμός για τη χρήση του νερού στο σπίτι αλλά 

πολύ περισσότερο στη γεωργία, με την οποία ασχολείται το μεγαλύτερο κομμάτι της 

τοπικής κοινωνίας. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1ος μήνας: Το νερό στη λαϊκή μας παράδοση. Μύθοι, παραμύθια, τραγούδια, ήθη κι 

έθιμα τοπικού χαρακτήρα που αφορούν το νερό. Σύγκριση με αντίστοιχα άλλων 

περιοχών και χωρών. 

2ος μήνας: Το νερό απαραίτητο για τη ζωή. Τα νήπια συλλέγουν πληροφορίες για τη 

χρησιμότητα του νερού στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά. Δημιουργία καταστάσεων 
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προβληματισμού έτσι ώστε να βιώσουν την αναγκαιότητα του στη καθημερινότητα 

τους αλλά και στην ανάπτυξη φυτών και ζώων. Επίσκεψη στο Λιτόχωρο στην 

περιοχή «Μύλοι». 

3ος μήνας: Το νερό στη θρησκευτική παράδοση. Αναβίωση θρησκευτικών τελετών, 

συνηθειών και εθίμων: «αγιασμός υδάτων» (Θεοφάνια) και αναπαράσταση βάπτισης 

σε παλιά εκκλησία του χωριού με συμμετοχή νηπίων – γονέων. Επίσκεψη στο 

φράγμα της Μόρνας. 

4ος μήνας: Πού συναντάμε πολύ νερό. Με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, βιβλίων 

φωτογραφιών γίνεται αναφορά για το πού μπορεί να συναντήσει κανείς πολύ νερό 

(ποτάμια λίμνες κ.α.).Η περιοχή προσφέρεται για επιτόπια παρατήρηση πηγών 

νερού. Καταγραφή πηγών του χωριού. Δημιουργία χάρτη προσανατολισμού. 

Συλλογή πληροφοριών για τη χρήση του νερού χθες και σήμερα. Επίσκεψη στο 

αντλιοστάσιο στη Βροντού Πιερίας. 

5ος μήνας: Συμμετοχή, (μαζί με το δημοτικό σχολείο), στο πρόγραμμα του ΚΠΕ 

Καστοριάς «Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη». Συμμετείχαν και οι γονείς των παιδιών 

του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.  

Φωτογραφήσεις με θέμα το νερό στο χωριό. Η σημασία στη ζωή και τα επαγγέλματα 

των κατοίκων. Πηγές, χρήση και κατάχρηση από τους κατοίκους. Ρύπανση του νερού 

από φυτοφάρμακα. Συγγραφή επιστολών προς αρμόδιους φορείς και αποστολή 

τους. Δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Επίσκεψη στο Δήμο Πέτρας. 

6ος μήνας: Συμμετοχή, (μαζί με το δημοτικό σχολείο), στο πρόγραμμα του ΚΠΕ 

Έδεσσας «Το υπαίθριο Μουσείο Νερού».  

Το νερό και οι φυσικές του ιδιότητες. Μέσα και έξω από την τάξη γίνονται πολλά 

πειράματα για την κατανόηση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του νερού. Ο κύκλος 

του νερού στη φύση, μέσα από δραματοποίηση, ποιήματα, παραμύθια. Εικαστικές 

δημιουργίες κατασκευή πινακίδων.  

Γνωριμία με αθλητικές δραστηριότητες συνυφασμένες με το νερό (κολύμπι, πόλο, 

χορός στον πάγο, κωπηλασία κ.α.). Επίσκεψη στο κλειστό κολυμβητήριο. 

7ος μήνας: Οργάνωση εκθεσιακού χώρου με φωτογραφικό υλικό. Οργάνωση 

ημερίδας παρουσίασης.  
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ  

Εμείς…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κυρία μας ... Μπίζμπα Μερόπη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Παρέα με το σταγονούλη…

Το νερό είναι ένα
στοιχείο απολύτως
απαραίτητο για κάθε

μορφή ζωής.
Στο σώμα των

ανθρώπων, των ζώων
αλλά και των φυτών
αποτελεί πάνω από τα
2/3 του ολικού τους

βάρους.
Το 70% δηλαδή του
ανθρώπινου σώματος
αποτελείται από νερό.

Γεια σας παιδιά. 
Είμαι ο φίλος σας ο Σταγονούλης
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• Με την επίδραση της
ηλιακής θερμότητας το
νερό των θαλασσών, 
των λιμνών και των
ποταμών εξατμίζεται
και φτάνει στην
ατμόσφαιρα με τη
μορφή υδρατμών.
Έτσι δημιουργούνται τα
σύννεφα. Εκεί, όταν
βρεθούν τα σύννεφα σε
χαμηλές θερμοκρασίες, 
οι υδρατμοί ψύχονται, 
υγροποιούνται και λόγω
βαρύτητας πέφτουν
στη γη με τη μορφή
βροχής, χιονιού ή
χαλαζιού. 
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• Το νερό που
πέφτει στη γη
καταλήγει στις
θάλασσες, στα
ποτάμια, στις
λίμνες και στο
έδαφος.
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• Από πού είσαι
ποταμάκι; 
-Από κείνο το
βουνό. 
-Πώς τον λέγαν
τον παππού σου;
-Σύννεφο στον
ουρανό.
-Ποια είναι η μάνα
σου;
-Η μπόρα
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Ο ήλιος συντροφιά με το νερό δίνει ζωή στη
Γη μας. Χωρίς αυτά τα δυο δεν θα υπήρχαν
ούτε φυτά, ούτε ζώα, ούτε άνθρωποι. Ο
ήλιος με τις ζεστές του ακτίνες ζεσταίνει
και εξατμίζει το νερό των ποταμών, των
λιμνών, της θάλασσας, την υγρασία του
εδάφους και των φυτών. Αυτοί οι υδρατμοί
που σχηματίζονται ανεβαίνουν ψηλά και έτσι
γίνονται τα σύννεφα που βλέπουμε στον
ουρανό. Τα σύννεφα δηλαδή είναι νερό και
με την βοήθεια του αέρα ταξιδεύουν στον
ουρανό. Μόλις βρεθούν σε μέρος που κάνει
κρύο, τα σύννεφα γίνονται βροχή, χιόνι ή
και χαλάζι. Έτσι το νερό ξαναγυρίζει στη
γη.
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• Εκεί το περιμένουν καινούριες
περιπέτειες. Θα ποτίσει το χορτάρι, 
τα λουλούδια, τα δέντρα, θα το
ρουφήξει η γη και θα σχηματίσει
υπόγεια ρυάκια, θα γίνει πηγή, ρυάκι, 
χείμαρρος, ποτάμι. Μπορεί να το
μαζέψουμε εμείς σε στέρνες και
δεξαμενές, να το περάσουμε από
σωλήνες και να το φέρουμε στις αυλές
και στα σπίτια μας. Το ποτάμι θα
συνεχίσει το ακούραστο ταξίδι του
μέχρι να γυρίσει ξανά στη θάλασσα απ’
όπου και γεννήθηκε. Το νερό δεν έχει
χρώμα, ούτε μυρωδιά. Είναι υγρό και
διάφανο. Γονείς του είναι το οξυγόνο
και το υδρογόνο.
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• …και πλάι στο νερό
που στάζει
συλλαβίζοντας, ένα
πελώριο φυτό
κοιτάει κατάματα
τον Ήλιο…
(Ελύτης)
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• Το νερό μάς είναι
απαραίτητο επειδή δίνει
Ζωή στη Γη μας. Χωρίς
αυτό δε θα υπήρχαν
φυτά, ζώα και άνθρωποι. 
Αυτό το βλέπουμε
συνέχεια γύρω μας. Στα
μέρη που δεν υπάρχει
νερό δε φυτρώνει τίποτα, 
το μέρος είναι ξερό και
γεμάτο άμμο. Αντίθετα, 
εκεί όπου η παρουσία του
είναι έντονη, η γη είναι
καταπράσινη, γεμάτη
πράσινο και πυκνά δάση. 
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• Αλλά και στον Άνθρωπο
είναι απαραίτητο. Πρώτα
απ’όλα το χρειάζεται για να
το πίνει και να μπορεί να
ζει. Γι’αυτό φροντίζει το

νερό που έρχεται στο σπίτι
του να είναι καθαρό. Στις
χώρες στις οποίες λείπει ή
είναι βρώμικο, οι άνθρωποι
αρρωσταίνουν και πολλές

φορές πεθαίνουν
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• Είναι ακόμη αναγκαίο για την
καθαριότητα τη δική μας και του
σπιτιού μας. Χωρίς αυτό δε θα
μπορούσαμε να πλένουμε τις
τροφές μας για να απομακρύνουμε
τα μικρόβια αλλά ούτε και να
μαγειρεύουμε. Όμως και σε
περίπτωση φωτιάς το νερό είναι
απαραίτητο για να τη σβήσουμε με
αντλίες ή με τα αεροπλάνα σε
μεγάλες πυρκαγιές. Επειδή λοιπόν
το χρειαζόμαστε και μας είναι
πολύτιμο δεν πρέπει να το
μολύνουμε γιατί τότε κινδυνεύει η
ζωή μας
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• …διψάσαμε το
μεσημέρι
μα το νερό γλυφό…
(Σεφέρης)
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• Το νερό είναι απαραίτητο για την ύπαρξη της
Ζωής. Κι ενώ σήμερα έρχεται στο σπίτι μας
άφθονο, οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν αυτή
την πολυτέλεια. Η ύδρευση γινόταν από πηγάδια
ή από την κεντρική βρύση στην πλατεία του
χωριού. Οι παλιοί ίσως ακόμα θυμούνται τους
νερουλάδες (ο Σπύρος Λούης ήταν ένας
απ’αυτούς).Στην καλύτερη περίπτωση υπήρχαν
βρύσες στις γειτονιές απ’όπου με στάμνες οι
νοικοκυρές και τα κορίτσια έπαιρναν το νερό για
οικιακή χρήση. Η όλη διαδικασία είχε και
κοινωνικό χαρακτήρα μια και ήταν από τις λίγες
περιπτώσεις που οι νέοι συναντούσαν τις νέες
του χωριού. Την Άνοιξη, το ρέμα ή το ποτάμι
της περιοχής αντηχούσε από τα γέλια και τα
τραγούδια των γυναικών που έπλεναν σ’αυτό τις
κουβέρτες και τα κιλίμια τους.
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Μην ξεχνάτε λοιπόν…

• Όταν βουρτσίζουμε
τα δόντια μας, δεν
πρέπει να
αφήνουμε τη βρύση
να τρέχει, γιατί
έτσι σπαταλάμε
άδικα το νερό μας! 
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Μην ξεχνάτε λοιπόν…
• Να ειδοποιήσουμε
αμέσως το ∆άσκαλό
μας αν δούμε να
στάζουν βρύσες, 
σωλήνες, καζανάκια. 
Είναι πολύτιμο το νερό
μας για να το χάνουμε
χωρίς λόγο
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ΟιΟι επισκέψειςεπισκέψεις μαςμας……

ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΈδεσσαςΈδεσσας
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Στο χωριό μας…
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Στο αντλιοστάσιο…



18

Στο βιολογικό καθαρισμό…
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Στο παρασκευαστήριο πάγου…
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Στο εμφιαλωτήριο νερού…
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Στο Κ.Π.Ε Καστοριάς…
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Στο κολυμβητήριο…
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Στο φράγμα….
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Στο Λιτόχωρο… στο φαράγγι του Ενιπέα



Η Γη είναι το δοχείο που περιέχει το νερό, χωρίς το οποίο
δεν υπάρχει ζωή. «Το νερό πάντα χρειάζεται ένα δοχείο
που να το περιέχει. Όχι μόνο τα πηγάδια και οι λίμνες
αλλά και η θάλασσα ησυχάζει στον κόρφο της»
(∆ιόδωρος).

• Το νερό, πηγή και σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια
χρόνια αντικείμενο λατρείας όλων των πρωτόγονων λαών. 
Όποιες και αν είναι οι πολιτισμικές τους δομές, το νερό
αποτελεί αστείρευτη πηγή δύναμης και ζωής: καθαρίζει, 
θεραπεύει, ανανεώνει και διασφαλίζει την αθανασία. Είναι
το «ζων ύδωρ» ή το «αθάνατο νερό» της παγκόσμιας
κοσμολογίας. 



Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε τους ∆αίμονες και τις Νύμφες
των λιμνών και των πηγών, τους Θεούς των θαλασσών
και των ποταμών.

Αλλά και στις νεότερες θρησκείες το νερό αποτελεί
κυρίαρχο στοιχείο των θρησκευτικών παραδόσεων. Το
Ισλάμ θεωρεί το νερό δώρο Θεού και μέσο καθαρμού. 
Στην ιουδαϊκή παράδοση είναι η αρχή της δημιουργίας
και μία μορφή θεοφανείας. Στην Αγία Γραφή πολλές
είναι οι αναφορές στους συμβολισμούς του. 

Πώς θα μπορούσε επομένως το νερό να μην κατέχει
σημαντική θέση και στη λαϊκή παράδοση; Η παρουσία
του νερού ήταν εκείνη που καθόριζε αν θα υπήρχε
συνέχεια στη ζωή των ανθρώπων. 



Στα αρχαία χρόνια
Πότε γαλήνιο και πότε απειλητικό, πότε πηγή ζωής και
πότε πρόξενος δεινών, το νερό δεν ήταν δυνατόν να
ξεφύγει από την αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων: 
να θεοποιούν ό,τι τους ξεπερνούσε. Θεοί, ∆αίμονες, 
μυθικά τέρατα, Νύμφες, Νηρηίδες κατοικούσαν στις
θάλασσες, στα ποτάμια, στις πηγές, στις λίμνες. 
Στοιχείο της φύσης, που γινόταν και στοιχειό, δύναμη
που έδινε αλλά και έπαιρνε ζωή, το νερό ξέφευγε από
την ανθρώπινη κυριαρχία και είχε τη δική του
οντότητα.
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•• ΗΗ θάλασσαθάλασσα
Όταν η θάλασσα λυσσομανούσε, ήταν ο Ποσειδώνας που
«καβάλα» στα ατίθασα άλογά του ξεχυνόταν αγριεμένος. 
Θεός κυρίαρχος των θαλασσών, σε αυτόν κατέφευγαν οι
ναυτικοί και οι ψαράδες για να τον παρακαλέσουν. Του
έδιναν την πρώτη ψαριά για να τον καλοπιάσουν, να είναι

καλοτάξιδοι και να έχουν πολύ ψάρι.
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• ∆είτε τι σκαρφίστηκε η γοητευτική φαντασία των
προγόνων μας:
τα σύννεφα που φέρνουν τη βροχή έρχονται πάντα
από το βάθος του ορίζοντα. Όταν ο ουρανός είναι
νεφοσκεπής, ακουμπά στην περιφέρεια της Γης, η
οποία είναι κυκλική και επίπεδη. Πρέπει λοιπόν
γύρω από τη Γη να υπάρχει μια αποθήκη νερού, 
από όπου βγαίνουν τα σύννεφα που φέρνουν τη
βροχή. Αυτή η αποθήκη νερού είναι ένας μεγάλος
ποταμός που περιβάλλει όλη τη Γη και τον λένε
Ωκεανό. Ο Ωκεανός είναι γιος της Γαίας και του
Ουρανού και έχει σύζυγο την Τηθύ. Μαζί της
απέκτησε τρεις χιλιάδες γιους, τα βουερά ποτάμια, 
και τρεις χιλιάδες θυγατέρες, τις Ωκεανίδες που
κυβερνούν τις βαθιές πηγές.





Οι ευχές της Εκκλησίας
• Ζωοδότρια δύναμη το νερό, δεν θα
μπορούσε να σταματήσει να εμπνέει
τους ανθρώπους και στα χρόνια του
Χριστιανισμού. Και στη νέα
θρησκεία κατέχει εξέχουσα θέση
στην τέλεση των μυστηρίων της, 
καθώς και στις ευχές της. 

Το Βάπτισμα
Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στο ποτάμι
βάπτιζε τους πιστούς, όπως και τον
ίδιο το Χριστό. Ο δε Χριστός στο
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει
στους μαθητές του: «Πορευθέντες
ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη
βαπτίζοντες αυτούς...». Και σήμερα
το Βάπτισμα, με την είσοδο του
νηπίου στο νερό της κολυμβήθρας, 
έχει την έννοια της κάθαρσης από
το προπατορικό αμάρτημα.



Η μαγεία του νερού
Ως αέναη πηγή ζωής, το νερό συνδέθηκε με την έννοια
της αθανασίας. Του αποδόθηκαν μαντικές ιδιότητες
(Έθιμο του Κλήδονα) και η χρήση του στα διάφορα
στάδια της ζωής του ανθρώπου απέβλεπε στην κάθαρση
και προσέβλεπε στην εξιλαστήρια δύναμή του. Έτσι:

Την ώρα του τοκετού ρίχνουν νερό στην επίτοκο, για να
κυλήσει το μωρό «σαν νερό». 

Μετά το γάμο, η νύφη κάνει το «κέρασμα της βρύσης», 
προσφέρει δηλαδή στη βρύση ψωμί ή καρπούς, για να
εξευμενίσει τις δυνάμεις του νερού. 

Στο θάνατο, χύνεται όλο το νερό του σπιτιού για να
ξεπλύνουν το μίασμα του θανάτου και όσοι μετέχουν
στην κηδεία πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους. 

Το νερό της λησμονιάς πίνουν οι νεκροί για να ξεχάσουν
τον απάνω κόσμο. 

Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις καταδεικνύουν την πανταχού
παρουσία του ζωοποιού χθόνιου δώρου.





Στιγμές ζωής….
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Είμαι το νερό….
Είμαι το νερό και έχω
να σας πω, πως
όλοι μου λένε ότι
είμαι Άχρωμο, 
Άοσμο, Άγευστο.

Εγώ όμως σας λέω
πως είμαι και
ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ


