
Οι σημαντικότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν κοντά στo νερό.
Ιδιαίτερα, στη Μεσόγειο το νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο, στη 

διαμόρφωση των πολιτισμών.
Στις ακτές της Μεσογείου εμφανίστηκαν οι σημαντικότεροι 

πολιτισμοί, οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι, οι Άραβες, 
οι Ρωμαίοι.

Σε αυτούς τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το 
νερό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. 

Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός συνέδεσε τη ζωή του με τον ποταμό 
Νείλο, ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας με τον Τίγρη και τον 

Ευφράτη, ο ελληνικός πολιτισμός με τα πλούσια παράλιά της.





ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το νερό συνδέεται αναπόσπαστα με τη φιλοσοφία των λαών 
και ιδιαίτερα αυτών της ανατολικής Μεσογείου.Το νερό των 

ποταμών συμβόλιζε την αρχή της ζωής και αυτό των 
θαλασσών το τέλος της. Επίσης κύριο ρόλο έπαιξε στις 

θεωρίες αρχαίων φιλοσόφων. Ο Θαλής ο Μιλήσιος 
υποστήριζε ότι το νερό είναι η αρχή του κόσμου, δηλαδή ότι 
όλα προέρχονται από αυτό και καταλήγουν πάλι σε αυτό. Ο 
Αναξιμένης πίστευε στο νερό ως γενεσιουργό στοιχείο,ήταν
υπέρ της γνώμης ότι πηγή του κόσμου είναι το νερό καθώς 

και ότι όλα τα όντα αποτελούν συμπύκνωση αυτού. 
Περιγραφές τοποθετούν το νερό ως ένα από τα τέσσερα 
στοιχεία του κόσμου,ή ένα από τα τέσσερα στοιχεία του 

σώματος. 



ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 Το νερό στο Χριστιανισμό: Είναι 
ο αγιασμός που φυλάμε δίπλα 
στο εικονοστάσι. Με αυτό μας 
ραντίζει ο ιερέας στην αρχή κάθε 
μήνα, στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς και σε κάθε καινούριο 
ξεκίνημα στη ζωή μας.
Ακόμα είναι το νερό του Ιορδάνη 
του βαπτιστή, αλλά και το νερό 
της κολυμπήθρας, που ξεπλένει 
κάθε νέο χριστιανό από το 
προπατορικό αμάρτημα.



ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Τρεις χιλιάδες Νύμφες και τρεις χιλιάδες ποταμοί ήταν 
τα παιδιά του Ωκεανού και της Τύθηος.Πολλές από τις 
Νύμφες, όπως οι Ναϊάδες, προστάτιδες των νερών, 
κατοικούσαν στα γλυκά νερά και διέθεταν δυνάμεις 
μαγικές και αναζωογονητικές.

Θεοί Ποτάμιοι
Στον ελλαδικό χώρο, όλοι σχεδόν οι ποταμοί 
θεοποιήθηκαν από τους ανθρώπους.
Ο Ίναχος, ο Ασωπός, ο Κηφισός, ο Πηνειός, ο Αλφειός, 

ο Ιλισός, ενώ ο μεγαλύτερος ποτάμιος θεός ήταν ο 
Αχελώος.          



Θεός Ποσειδώνας
Ο Ποσειδώνας ήταν στη μυθολογία 
ένας από τους δώδεκα θεούς του 
Ολύμπου, κυρίαρχος και 
παντοδύναμος θεός της θάλασσας 
και όλων των νερών.
Ήταν θεός βίαιος και άγριος. Όταν 
οργιζόταν χτυπούσε την τρίαινά του 
στα νερά, ανατάραζε τα κύματα και 
εξαπόλυε θύελλες. Όλα τα θαλάσσια 
τέρατα παρουσιάζονταν με την 
τρικυμία και προκαλούσαν τον τρόμο 
στους ανθρώπους. Τον Οδυσσέα, 
που τύφλωσε το γιο του Πολύφημο, 
τον καταδίκασε να θαλασσοδέρνεται 
χρόνια ολόκληρα.



Νηρέας – Νηρηίδες

Ο Θεός της θάλασσας, αρχαιότερος από 
τον Ποσειδώνα. Ζούσε στα παραμυθένια 
παλάτια του, στο βυθό του Αιγαίου, με τις 
πενήντα κόρες του, τις Νηρηίδες. Μία 
από τις ονομαστές κόρες του ήταν η θεά 
Θέτιδα, η μητέρα του Αχιλλέα.

Οι Νηρηίδες ήταν οι πενήντα 
θυγατέρες του Νηρέα και της Δωρίδας. 
Ήταν νύμφες της θάλασσας, πολύ 
όμορφες. Είχαν τη δύναμη να 
φουρτουνιάζουν και να γαληνεύουν τη 
θάλασσα. Τους άρεσε να παίζουν 
καθισμένες πάνω στις αφρισμένες χαίτες 
των κυμάτων ή να κάθονται στους 
βράχους.Ήταν περήφανες και 
χαρούμενες για την ομορφιά και την 
αθανασία τους. Συχνά, συνόδευαν τα 
αμάξια των θαλασσινών θεών.



ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Το νερό αποτελεί πηγή 
έµπνευσης για πολλούς 
καλλιτέχνες στη ζωγραφική και 
στη γλυπτική στη µουσική στη 
λογοτεχνία στην αρχιτεκτονική. 
Είναι επίσης και πρώτη ύλη για 
τα έργα τους . 
∆ιαπιστώνεται ότι το νερό µε τις 
µορφές, τα σχήµατα χρώµατα
και τις ιδιότητες του αποτέλεσε 
εργαλείο και έµπνευση για να 
βγάλει τα εσώψυχα του ο 
άνθρωπος. 
Το νερό ενέπνευσε πολλούς 
ζωγράφους και γλύπτες πολλές 
φορές έχουν προσπαθήσει να 
αποτυπώσουν τις διάφορες 
µορφές του .Πολλοί καλλιτέχνες 
τόνισαν στα έργα τους την 
ιερότητα του νερού , τη σηµασία
του πηγή ζωής δύναµη αλλαγής 
ή και καταστροφής . 
Και άλλοι όπως οι στιχουργοί 
και οι συνθέτες προσπάθησαν να 
αποτυπώσουν µε λόγια η 
µουσική αυτό που ένιωθαν 
άκουγαν και έβλεπαν στο νερό . 



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Η ήχος του νερού συντρόφευσε τον άνθρωπο από την ηµέρα

της δηµιουργίας του αφού τα ποτάµια και οι λίµνες ήταν η 
πρώτη του επιλογή για κατοικία.Λοιπόν άκουσε τους ήχους 
και προσπάθησε να τους µιµηθεί . Οι Ινδιάνοι για να έρθει η 
πολύτιµή βροχή χόρευαν γύρω από τη φωτιά κουνώντας τα 
ξύλα της βροχής τα οποία έκαναν έναν ήχο σαν το τραγούδι 
ενός καταρράχτη. Στην Ελλάδα τον 1ο π.χ. δηµιουργήθηκε η 

ύδραυλης ένα µουσικό όργανο που στηριζόταν στην 
ρυθµιζόµενη διέλευση αέρα µέσα από χάλκινους σωλήνες µε 

νερό.Ένα µουσικό όργανο ακόµα είναι η 
νεροσφυρίχτρα,φτιάχνονται στα εργαστήρια λαϊκής 

αγγειοπλαστικής . Έχουν ένα επιστόµιο και είναι 
µισογεµισµένες µε νερό.Ο ήχος τους είναι σαν κελάηδισµα . 



Μουσικά   Όργανα

Νεροσφυρίχτρα Ύδραυλις



The Zadar Sea Organ

 Το Sea Organ βρίσκεται στην 
πόλη Ζαντάρ  της 
Κροατίας.Είναι ένα μουσικό 
όργανο που παίζει 
μουσική μέσω των κυμάτων 
της θάλασσας και  του 
ανέμου μέσα από 
σωλήνες που 
βρίσκονται κάτω από 
ένα σύνολο 
μεγάλων μαρμάρινων 
σκαλοπατιών. Τα κύματα 
αλληλεπιδρούν με το 
όργανο, προκειμένου να 
δημιουργεί κάπως τυχαίους, 
αλλά αρμονικούς ήχους. 



ΥΔΡΟΜΑΝΤΕΙΑ

Ο άνθρωπος πάντα ήθελε να µάθει για τα µελλούµενα από 
τη στιγµή που γεννήθηκε ακόµα και σήµερα. Διάφορα απλά 

φαινόµενα οι πρόγονοι µας τα έπαιρναν ως σηµάδια των 
θεών και προσπαθούσαν να τα αποκωδικοποιήσουν . 

Υπήρχαν διάφορες τεχνικές µαντικής µια από αυτές ήταν και 
η Υδροµαντεία . 

Η αρχαία αυτή µαντική τέχνη ασκείται µε τη βοήθεια η 
παρουσία νερού κατά διάφορους τρόπους δηλαδή στην 

παρατήρηση της επιφάνειας του νερού εντός δοχείου όπου 
στη συνέχεια έριχναν πολύτιµα αντικείµενα και 

παρακολουθούσαν τους σχηµατιζόµενους κύκλους ή τον 
τρόπο βύθισης τους.Συνέχεια αυτών των τρόπων φαίνεται να 

είναι και το µέχρι των σύγχρονων ηµερών έθιµο της ρίψης 
συνήθως νοµισµάτων σε κρήνες πηγές και κυρίως ιαµάτων

που συνοδεύονται και µε ευχές. 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
 Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

 Το αίμα νερό δε γίνεται.

 Σιγανό ποτάμι να φοβάσαι.

 Στην αναβροχιά, καλό είν΄ και το χαλάζι.

 Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται.

 Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε κείνον το 
ζευγά που ΄χει πολλά σπαρμένα.

 Το ποτάμι κοιμάται, ο όχτρος δεν κοιμάται.

 Η φωτιά και το νερό δεν έχουν μαλλιά.

 Το πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.



Ευχαριστούμε πολύ 
τον κ.Ζούλα

Χρήστος Αράπογλου

Αγγέλα Δολόπικου

Άννα Κοτανίδου

Βίκυ Σαββίδου


