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Νερό και πολιτισμός

5.1

Το νερό στη ζωγραφική

5.1.1 Το νερό αποτελεί όχι μόνο πηγή ζωής, αλλά και έμπνευσης για πολλούς Ελληνες
καλλιτέχνες και ιδιαίτερα ζωγράφους. Άλλωστε η χώρα μας είναι μια μεσογειακή χώρα,
όπου το νερό έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτισμών.
Πολλές φορές χρησιμοποιείται μεταφορικά, σε συμβολισμούς, ενώ πολλοί έχουν
προσπαθήσει να αποτυπώσουν τις διάφορες μορφές του, τη θάλασσα, τους ποταμούς και
τις λίμνες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι απεικόνιζαν στα ιερογλυφικά τους το νερό ως μια γραμμή
ζικ -ζακ. Όταν ο καλλιτέχνης επιθυμούσε να απεικονίσει μια θάλασσα ή ένα ποτάμι
χρησιμοποιούσε – όπως κάνουμε ακόμα και σήμερα –μια κυματοειδή γραμμή που
επαναλαμβάνονταν. Η απεικόνιση μιας κυματοειδούς γραμμής στο κάτω μέρος ενός βάζου
από αλάβαστρο που κατασκευάστηκε στη Μεσοποταμία 3-3.500 χρόνια π.Χ. και βρέθηκε
στο Uruk του Ιράκ συμβολίζει πιθανόν ένα ποτάμι στις όχθες του οποίου καλλιεργούνται
φυτά και εκτρέφονται ζώα. Πολλοί καλλιτέχνες τόνισαν στα έργα τους την ιερότητα του
νερού, τη σημασία του ως πηγή ζωής, δύναμη αλλαγής ή και καταστροφής. Εικόνες με
γυναίκες να κάνουν μπάνιο σε πηγές, λίμνες ή ποτάμια ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες.
5.1.2 Σημαντικοί Έλληνες ζωγράφοι που εμπνεύστηκαν από το νερό και κυρίως από το
Αιγαίο Πέλαγος είναι οι: Λύτρας, Αλταμούρας, Βολανάκης
Ιωάννης Αλταμούρας:
Ένα από τα σημαντικότερα έργα του, για το οποίο τιμήθηκε με αργυρό μετάλλιο, είναι “Το
λιμάνι της Κοπεγχάγης”. Οι θαλασσογραφίες του,
με τις οποίες ασχολήθηκε ιδιαιτέρα, δείχνουν ένα
ταλέντο τουλάχιστον ισάξιο το άλλου μεγάλο
θαλασσογράφου του 19ο αι., του Κωνσταντίνου
Βολανάκη.

Εικόνα 1: Το Λιμάνι της Κοπεγχάγης

Νικηφόρος Λύτρας:
Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες
ζωγράφους. Στο πλούσιο και απέραντο έργο του,
από τα πρώτα παιδικά σχεδιαγράμματά του μέχρι
τον τελευταίο του πίνακα, κυριαρχεί το νερό, κάτι
που δείχνει τη σπουδαιότητα του νερού για
εκείνον.

Εικόνα 2: Βάρκα με πανί (Πάνορμος
Τήνου)
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Κωνσταντίνος Βολανάκης:
Ο Βολανάκης θεωρείται από τους καλυτέρους Έλληνες ζωγράφους. Η θάλασσα, τα πλοία
και τα λιμάνια ήταν η μόνιμη πηγή
έμπνευσης του.

Εικόνα 3: Καράβι σε Τρικυμία
5.1.3 Εξίσου σημαντικοί ήταν και ξένοι ζωγράφοι που εμπνευστήκαν από το νερό άνω
τελεία
Ας δούμε το έργο μερικών…
Λεονάρντο ντα Βίντσι:
Μελέτησε το νερό τόσο ως επιστήμονας όσο και ως
καλλιτέχνης. Το θεωρούσε «όχημα της φύσης»
παρομοιάζοντας το ρόλο του με αυτόν που παίζει το αίμα
για το σώμα μας. Θεωρούσε ότι το νερό κυκλοφορεί
σύμφωνα με σαφείς κανόνες. Πέφτει ως βροχή ή χιόνι,
αναβλύζει από το έδαφος και ρέει σε ποτάμια και
χείμαρρους προς τη μεγάλη δεξαμενή της θάλασσας.
Κάποια έργα του είναι τα εξής:
“Καταιγίδα σε μια κοιλάδα των Άλπειων” (1499).
“ Το Τέλος του Κόσμου” (1515).
“Ο ηλικιωμένος με τις μελέτες του για το νερό”(1513),
εικόνα
“Μελέτη του νερού που πέφτει σε ακίνητο νερό” (1508-9)

Εικόνα 4: Το Φως Λάμπει
Περισσότερο στο πιο
Σκοτεινό Σημείο

Μποτιτσέλι :
Εμπνεύσθηκε την “αναδυόμενη Αφροδίτη μέσα
από τη θάλασσα” (Φλωρεντία, 1486) από τη
μυθολογία, αλλά το έργο συνδέθηκε με μια
περίοδο σημαντικών πολιτικών, καλλιτεχνικών,
αισθητικών
αλλαγών
στην
Ιταλία
της
Αναγέννησης.
Η αίσθηση της γονιμότητας απεικονίζεται με το
νερό των ωκεανών, την πηγή ζωής, ενώ η
Αφροδίτη φαίνεται σαν να επιπλέει πάνω από τα
νερά.
Εικόνα 5: Αναδυομένη Αφροδίτη
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Καναλέτο :
Γεννήθηκε στη Βενετία στις 7 Οκτωβρίου 1697. Ήταν γιος του Μπερνάρντο Κανάλ (απ'
όπου και το προσωνύμιο «Καναλέττο» = μικρό
κανάλι) και της Αρτεμισία Μπαρμπιέρι. Πρώτοι
διδάσκαλοί του στη ζωγραφική ήταν ο
πατέρας του, ο οποίος ήταν επαγγελματίας
ζωγράφος θεατρικών σκηνών και ο αδελφός
του. Σταδιακά ανέλαβε την εργασία του
πατέρα του, αλλά το 1719-20 ύστερα από μια
επίσκεψή του στη Ρώμη, επηρεάστηκε έντονα
από την εργασία του ζωγράφου τοπίων
Τζιοβάνι Πάολο Πανίνι (Giovanni Paolo
Panini) και αποφάσισε να μεταβληθεί σε
Εικόνα 5: Καναλέττο: Il Canal Grande e la ζωγράφο τοπίων. Περίπου στα 1723 άρχισε
chiesa di Santa Maria della Salute, 1730 να ζωγραφίζει καθημερινές σκηνές και εικόνες
της πόλης του, πίνακες στους οποίους
επικρατούν ισχυρές αντιθέσεις φωτός και σκιάς.

Μονέ (Monet) :
Ξεκίνησε το 1897 τον κύκλο έργων του “Κρίνα του
Νερού” (Water Lilies ή water moon – φεγγάρι του
νερού). Ο κύκλος περιλαμβάνει περίπου 250 έργα
ζωγραφικής που ο Μονέ έχει εμπνευστεί από το
θέμα λουλούδια και νερό.

Εικόνα 6: Υδάτινα Νούφαρα
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5.1.4 Άλλες εικόνες σχετικές με το νερό:

Εικόνα 8: Ηλιοβασίλεμα - Ελπίδα Δαρδαγάνη

Εικόνα 7: Ο Φάρος - Ελπίδα
Δαρδαγάνη

Εικόνα 9: Σαντορίνη - Ελπίδα Δαρδαγάνη
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5.2

Το νερό στην ποίηση

5.2.1 Προχωρώντας στο χώρο της ποίησης, διαπιστώνουμε ότι το νερό ως πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας δεν άφησε ασυγκίνητους τους ποιητές μας. Από τα ποιήματα
που έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε να μελετήσουμε, γίνεται φανερό πως, είτε
μιλάμε για ποιητές που δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στα υψηλότερα σκαλοπάτια της
ποιητικής δημιουργίας, είτε μιλάμε για τους Νομπελίστες μας, σχεδόν όλοι, σε κάποια
φάση της ζωής τους, άντλησαν τα θέματά τους από το υγρό στοιχείο. Δείγματα των
δημιουργημάτων τους είναι τα εξής:
Γιώργος Σεφέρης Μυθιστόρημα Ι΄. (αποσπάσιμα):
Δεν έχουμε ποτάμια δεν έχουμε πηγάδια
δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που τις
προσκυνούμε.
Οδυσσέας Ελύτης Τα ρω του Έρωτα. (απόσπασμα):
Διαβάζω μέσα στο νερό
το άλφα το βήτα και το ρω.
Οδυσσέας Ελύτης Ο ύπνος των γενναίων. (απόσπασμα):
Μια σταγόνα καθαρού νερού,
σθεναρή πάνω απ' τα βάραθρα,
την είπανε Αρετή και της έδωσαν
ένα λιγνό αγορίστικο σώμα.
Κωστής Παλαμάς Νέοι ανάπαιστοι και ίαμβοι.(απόσπασμα):
Νερό, κάποιου παλιόρουχου
το λέκιασμα να πλύνω!
Νερό, για σε που κράτησα
μέσ' στ' ανθογυάλι, κρίνο!
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5.3

Το νερό στον αθλητισμό

5.3.1 Κολύμβηση
Η Κολύμβηση είναι άθλημα κίνησης μέσα στο νερό. Ως άθλημα, το κολύμπι, είναι
από τα πιο παλιά και συνηθέστερα. Οι αρχαίοι Έλληνες του έδιναν πολλή προσοχή και
θεωρούσαν άσχημο πράγμα το να μην μπορεί κάποιος να κολυμπά. Στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1896 περιλήφθηκε ως ιδιαίτερο άθλημα και το κολύμπι κι από τότε έγινε ένα
από τα πιο αγαπητά αγωνίσματα.
Ισχύουν, όπως για όλα τα αθλήματα, διατάξεις και κανόνες της κολύμβησης. Τα
αγωνίσματα που διεξάγονται είναι: Για τους άνδρες, 100 μ., 200 μ., 400 μ., 1500 μ.
ελεύθερης κολύμβησης, 4Χ200 μ. ομαδικό και 4Χ100 ατομικό, 200 μ. πεταλούδα και 100 μ.
ύπτιο κ.ά.
Για τις γυναίκες είναι τα ίδια εκτός από τα 1500 μ. που τα έχουν 800 μ.
Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να κολυμπά είναι πολλοί:


Το

πρόσθιο

κολύμπι,

το

πιο

απλό,

ξεκούραστο και συνηθισμένο κολύμπι. Σ'
αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος μέσα
στο νερό κινείται έτσι ακριβώς όπως ο
βάτραχος.
Εικόνα 10: Η Κολύμβηση


Το κρόουλ ή το ελεύθερο κολύμπι. Το σώμα βρίσκεται σ' επίπεδη σχεδόν θέση με το
νερό, μπρούμητα δηλ., με το πρόσωπο προς το νερό και τα χέρια κινούνται
ελεύθερα κάνοντας κυκλικές κινήσεις, η μισή καμπύλη του κύκλου γίνεται μέσα από
το νερό κι η άλλη μισή πάνω απ' την επιφάνειά του, στον αέρα.



Πρόσθιο πεταλούδας. Ο κολυμβητής κινείται έτσι που δίνει την εντύπωση της
πεταλούδας, όπως αναπηδά πάνω στο νερό.



Το ναυτικό ή το πλάγιο. Ο κολυμβητής κινείται πλάγια μέσα στο νερό, πότε από τη
μια πλευρά, πότε απ' την άλλη.



Το ύπτιο κολύμπι, όταν ο κολυμβητής βρίσκεται σε θέση ανάσκελη μέσα στο νερό,
με την πλάτη του δηλ. στην επιφάνεια του νερού.
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Κατάδυση. Για να κολυμπήσει κάποιος μ' αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει μάθει να
ελέγχει πολύ καλά την αναπνοή του, επειδή χρειάζεται να παραμείνει για ορισμένο
διάστημα κάτω από το νερό. Πρέπει να διατηρεί τα μάτια ανοιχτά, για ν' αποφύγει
πιθανά κτυπήματα.
5.3.2 Πόλο
Η Υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται σε πισίνα, από δύο

επταμελείς ομάδες - έξι παίκτες και έναν τερματοφύλακα. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η
επίτευξη τερμάτων με την ρίψη της μπάλας μέσα στο τέρμα που φυλάσσεται από τον
τερματοφύλακα, και νικήτρια είναι η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα. Διεξάγεται από το
1926
Η υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα και παίζεται σε πισίνες από δυο ομάδες
κολυμβητών. Κάθε ομάδα έχει 13 ή 15 παίκτες από
τους

οποίους

συμμετέχουν

οι

επτά

και

αντικειμενικός σκοπός της είναι να στείλει την
μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Οι
παίκτες, εκτός του τερματοφύλακα, επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν μόνο το ένα χέρι στην προώθηση ή
τη μεταβίβαση της μπάλας που μοιάζει με εκείνη
Εικόνα 11: Πόλο

του ποδοσφαίρου.

Σήμερα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις σε αυτό το άθλημα. Η επίθεση κάθε
ομάδας διαρκεί 30. Κάθε αγώνας έχει τέσσερις περιόδους από 8 λεπτά, ανάμεσα από την
1η και 2η περίοδο έχει 1 λεπτό διάλειμμα ,ανάμεσα στην 2η και 3η υπάρχει ημίχρονο που
διαρκεί πέντε λεπτά στο οποίο οι ομάδες αλλάζουν εστίες και ανάμεσα στην 3η και 4η
υπάρχει διάλειμμα ενός λεπτού.
Γκολ επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος που
βρίσκεται ανάμεσα στα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι της εστίας, με την προϋπόθεση ότι
δεν προωθήθηκε με γροθιά και ότι την άγγιξαν τουλάχιστον δυο παίκτες εκτός του
τερματοφύλακα. Επίσης γκολ επιτυγχάνεται και όταν ένας αθλητής περάσει τη γραμμή του
τέρματος της ομάδας του μαζί με τη μπάλα. Νικήτρια είναι η ομάδα που πετυχαίνει τα
περισσότερα γκολ.
5.3.3 Κωπηλασία
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Κωπηλασία ή ερεσία, ονομάζεται ο τρόπος κίνησης των κωπήλατων λέμβων σε
υδάτινη επιφάνεια (θάλασσα λίμνη ποταμό). Ανάλογα με τον τύπο των σκαφών, διαιρείται
σε 4 βασικά είδη: κλασική, λαϊκή, με κανό και με μονόξυλο.
Η κλασική κωπηλασία, ως άθλημα, γίνεται με ειδικά σκάφη, που έχουν ολκωτά
σέλματα

(κινητούς

πάγκους)

και

φορητούς σκαρμούς που στερεώνονται
στα

πλευρά.

Η

λαϊκή

κωπηλασία

εκτελείται με σκάφη που έχουν ακίνητα
σέλματα
σταθερούς

(σταθερούς
σκαρμούς

πάγκους)

και

στερεωμένους

στα πλευρά. Η κωπηλασία με κανό
γίνεται με σκάφη ειδικού τύπου (κανό),
όπου ο κωπηλάτης χειρίζεται δίπλατο, Εικόνα 12: Κωπηλασία
αστερέωτο κουπί. Στην κωπηλασία με μονόξυλο, κωπηλατούν με μονόπλατο κουπί και
στέκονται γονατιστοί στο ένα πόδι. Η συστηματική άσκηση στην κωπηλασία αναπτύσσει το
μυϊκό σύστημα, δυναμώνει την καρδιά, τους πνεύμονες και το νευρικό σύστημαΤο άθλημα
πρωτοεμφανίζεται στην Ελλάδα το 1885
5.3.4 Ιστιοπλοΐα
Η ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη του αρμενίσματος στο νερό (σε θάλασσα ή σε λίμνη)
χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ή κύρια πηγή
ενέργειας τον άνεμο. Τα πανιά δένονταν στα κατάρτια
(ιστούς), και με τη βοήθεια του αέρα τα σκάφη που
ονομάζονταν ιστιοφόρα αρμένιζαν στις θάλασσες όλου
του κόσμου. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν πολλά
τέτοια σκάφη, που όμως διατηρούν τις μηχανές ως
βοηθητικές, σε περίπτωση που επικρατεί άπνοια,
δηλαδή δεν φυσάει αέρας. Η ιστιοπλοΐα είναι το τρίτο
κυρίαρχο άθλημα, μετά την κολύμβηση και την
Εικόνα 13:Ιστιοπλοΐα

κωπηλασία στον λεγόμενο ναυταθλητισμό, η οποία και

περιλαμβάνεται στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.

5.3.5 Ράφτινγκ
8
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Το Ράφτινγκ είναι ομαδικό σπορ κατάβασης ποταμού με φουσκωτή βάρκα. Το
πλήρωμα αποτελείται από έναν επαγγελματία
οδηγό ποταμού και από 6-12 κωπηλάτες, ανάλογα
με το μέγεθος της βάρκας το οποίο καθορίζεται
από το βαθμό δυσκολίας του ποταμού και την
ποσότητα των νερών του. Ο έμπειρος οδηγός που
βρίσκεται στη βάρκα καθοδηγεί το πλήρωμα και
του δίνει τις ανάλογες εντολές για να κωπηλατεί
ανάλογα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα φυσικά
εμπόδια που συναντώνται κατά τη διάρκεια της
κατάβασης. Όπως όλα τα σπορ περιπέτειας έτσι και

Εικόνα 14:Ράφτινγκ

το ράφτινγκ έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητας συνεπώς και κάποιους κανόνες
ασφαλείας. Έχει πάρει την ονομασία του από την αγγλική λέξη raft (σχεδία).
5.3.6 Κανόε Καγιάκ


Το κανόε καγιάκ είναι από τα παλιά
ολυμπιακά αθλήματα, αφού μπήκε στις
Ολυμπιάδες το 1936 στο Βερολίνο Το κανόε
καγιάκ είναι ναυτικό άθλημα που διεξάγεται
σε λίμνη, ποτάμι ή κωπηλατοδρόμιο με δύο
τύπους σκαφών: κανόε (canoe) και καγιάκ
(kayak), στα οποία αγωνίζονται ένας, δύο ή
τέσσερις αθλητές



Εικόνα 15: Κανόε Καγιάκ

Τύποι σκαφών :
o

Κανόε (σύμβολο: C): ο αθλητής κωπηλατεί γονατιστός με μονό κουπί στη μια
μεριά της λέμβου.

o


Καγιάκ (σύμβολο: K): ο αθλητής κωπηλατεί καθιστός με διπλό κουπί.

Μέγεθος σκάφους
o

Μονοθέσιο

o

Διθέσιο

o

Τετραθέσιο
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5.4

Το νερό στις παραδόσεις
Η λαϊκή φαντασία, επηρεασμένη από τους μυθικούς δαίμονες του νερού, έπλασε τα

όντα αυτά, επιδιώκοντας να ερμηνεύσει καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα ανεξήγητα για
την εποχή εκείνη.
5.4.1 Μύθοι
Πολλές είναι οι αναφορές στη Μυθολογία μας στις θεότητες των νερών, σε μυθικά
όντα και τέρατα, που κατοικούν σε ποτάμια, πηγές, λίμνες και θάλασσες.Από τη μυθολογία
αντλούν στοιχεία και οι λαϊκές μας παραδόσεις, οι οποίες
αναφέρονται

στο

νερό

και

στα

στοιχειά,

που

το

συντροφεύουν. Νεράιδες και λάμιες, δράκοντες και τελώνια,
θεριά και στοιχειά κατοικούν σε υδάτινους τόπους κι αλίμονο
σε όποιον βρεθεί εκεί κοντά τους και τα ενοχλήσει.
Οι νεράιδες των παραδόσεών μας προέρχονται από
τη Μυθολογία μας. Είναι οι αρχαίες Νηρηίδες, που
μετασχηματίστηκαν από τη λαϊκή φαντασία και κατοικούν
εκεί όπου υπάρχουν νερά. Οι Νεράιδες συχνάζουν, κυρίως,
σε τόπους, όπου υπάρχει καθάριο γλυκό νερό.
• Ο θεός Πάνας περιφέρονταν σε μια περιοχή, όταν είδε μια
όμορφη νύμφη ,τη σύριγγα. Άρχισε να την κυνηγάει κι εκείνη
εξαντλημένη έφτασε στις όχθες του ποταμού Λάδωνα και

Εικόνα 16: Η νεράιδα
τον παρακάλεσε να τη βοηθήσει. Εκείνος τη λυπήθηκε και την έκανε καλαμιά. Τότε ο Πάνας
έκοψε μερικά καλάμια και έφτιαξε ένα μουσικό όργανο που ονομάστηκε Σύριγγα (σύριγγα
του Πάνα· φλογέρα του βοσκού).
Στην ελληνική και την ξένη μυθολογία η δύναμη του νερού προσωποποιείται κι
εκφράζεται με θεότητες. Θεός της θάλασσας είναι για τους Έλληνες ο Ποσειδώνας, για
τους Ρωμαίους ο Neptune, για τους Ινδούς ο Βαρούνα, για τους Σκανδιναβούς ο Όεγκιν.
Στην

ελληνική

μυθολογία

πλήθος

μύθων

αναφέρονται

σε

θαλάσσιες

θεότητες

(Ποσειδώνας, Νηρέας, Γλαύκος, Τρίτωνας, Πρωτέας, Σειρήνες κ.ά.), με υπέρτατο θεό της
θάλασσας και των υδάτων τον Ποσειδώνα, στον οποίο αντιστοιχεί και η αόριστη και γενική
έννοια του Ωκεανού. Στον Όμηρο ο Ωκεανός χαρακτηρίζεται ως "ο πατήρ των Θεών" ο
οποίος περιβάλλει κυκλικά τη Γη. Για τους αρχαίους Έλληνες η κοσμογονική δράση του
Ωκεανού πραγματοποιείται μετά την ένωσή του με την Τηθύ απ' όπου προκύπτουν οι
10
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ποταμοί και οι Νύμφες.
Ποτάμια που θεοποιήθηκαν είναι ο Ασωπός, ο Αλφειός, ο Λάδωνας κ.ά. με
σημαντικότερο τον Αχελώο. Το όνομά του σημαίνει όλα τα νερά που ρέουν και σε
νομίσματα και αγγεία παριστάνεται άλλοτε σαν ανθρωπόμορφος ταύρος και άλλοτε σαν
άνδρας με κέρατα. Μικρότερες θεότητες του νερού που λατρεύονταν από τους αρχαίους
Έλληνες με πολύ σεβασμό αποτελούν οι Νύμφες και οι Ναϊάδες που συχνάζουν σε πηγές,
ρυάκια και κρήνες και είναι σύμβολο γονιμότητας, νεότητας και υγείας
Στην Αιγυπτιακή Μυθολογία:
Ο Κνεπ, ο αιώνιος κρυμμένος θεός παριστάνεται με ένα φίδι που βγάζει το κεφάλι
του έξω από το νερό. Ο ποταμός Νείλος, που έδινε ζωή στην περιοχή και επέτρεπε τις
καλλιέργειες και τη μεταφορά των αγαθών θεωρούνταν θεός. Οι Αιγύπτιοι πρόσεξαν ότι η
στάθμη του Νείλου ανέβαινε πολύ και πλημμύριζε τις γύρω εκτάσεις κάθε περίπου 365
μέρες. Σύμφωνα με αυτό δημιούργησαν το ημερολογιακό έτος. Επίσης, για να μπορούν να
υπολογίζουν και να ξαναχωρίζουν τα χωράφια τους μετά τις πλημμύρες ανάπτυξαν πρώτοι
τη γεωμετρία.

Εικόνα 17: Ο Ποταμός Νείλος

Στους Ισλανδικούς – Νορβηγικούς μύθους:
11
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Σύμφωνα με τις συλλογές ποιημάτων (Eddas), το πρώτο ον, ο γίγαντας Ύμιρ,
γεννιέται από το νερό της τήξης των πάγων από τους δώδεκα ποταμούς, που
πηγάζουν από την πηγή Βάργκελμιρ. Από τον πάγο που έλιωνε, δημιουργήθηκε και
μια αγελάδα με το γάλα της οποίας τρεφόταν ο γίγαντας Ύμιρ. Μέσα από τον πάγο
γεννιούνται και οι άλλοι γίγαντες και οι θεοί.

Εικόνα 18: Τοπίο

5.4.2. Διάφορες παραδόσεις
Εκτός από τους Αρχαίους μύθους υπάρχουν και διάφορες παραδόσεις που έχουν
να κάνουν με το νερό όπως:
• Όταν μια γυναίκα πάει να γεννήσει , ρίχνουν νερό, για να κυλάει το μωρό σα νεράκι.
• Όταν φεύγει κάποιος ταξίδι, ρίχνουν πίσω του νερό, για να κυλάει ο δρόμος του σα
νερό.
• Υπάρχει η δοξασία, ότι το νερό κοιμάται κάποιες ώρες. Αν βρεθεί κάποιος μπροστά σε
κοιμισμένο νερό, δεν πρέπει να μιλήσει, γιατί μπορεί να πάθει μεγάλο κακό. Αν θέλει να
πιει πρέπει να το ταράξει, να το ξυπνήσει
• Στην παλιά Μάνη, δεν υπήρχαν πολλές χαρούμενες γιορτές και επέτειοι. Οι
μοναδικές χαρές, όπως τις έλεγαν, ήταν ο γάμος. Ο γάμος γιορταζόταν με τον πιο
επίσημο τρόπο. Σαν προίκα, εκτός από τα διάφορα χωράφια, ο γαμπρός έπαιρνε και
πολλά οικιακά σκεύη ή σκουτιά (ρούχα) κ.α. Το σημαντικότερο στοιχείο σε μια προίκα ήταν
η στέρνα. Η «γλιστέρνα» όπως την έλεγαν, γιατί το νερό ήταν στην παλιά Μάνη θησαυρός.
Περισσότερο από τα κτήματα κι απ’ τα σκουτιά και πολλές φορές ακόμα κι από τη νύφη.
Κατά τον παραδοσιακό γάμο η νύφη πριν να πάει στην εκκλησία για να στεφανωθεί,
οδηγείται σε κάποια βρύση όπου τρέχει άφθονο και γάργαρο νερό. Εκεί λέγονται ευχές για
12
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ευτυχία και ευγονία του ζευγαριού.
Η περπερούνα, είναι ένα έθιμο που τελείται σε πολλά χωριά του Έβρου για την
αντιμετώπιση της ανομβρίας. Εκτός από την εκκλησιαστική λιτανεία που κάνουν, ντύνουν
ένα πολύ φτωχό κορίτσι (για να το λυπάται ο Θεός), με λουλούδια και χλωρά κλαδιά και το
γυρίζουν στο χωριό καταβρέχοντάς το και τραγουδούν.

5.4.3 Ιδιωματισμοί
Η λαϊκή παράδοση χρησιμοποίησε τη λέξη νερό πολλές φορές μεταφορικά και
πολλές

φορές

έδωσε

σ'

αυτό

υπερφυσικές

ιδιότητες,

για

παράδειγμα:

μπήκε το νερό στο αυλάκι = όταν έχει γίνει η δύσκολη αρχή για κάτι και προοιωνίζεται
εύκολη η συνέχεια, πνίγεται σε μια κουταλιά νερό = όταν κάποιος τα χάνει πολύ εύκολα,
φέρνω κάποιον στα νερά μου = κάνω κάποιον να συμφωνήσει μαζί μου, μοιάζουν σα
δυο σταγόνες νερό = όταν αναφερόμαστε σε πολύ μεγάλη ομοιότητα, έχασε τα νερά του
= αισθάνεται αμηχανία λόγω αλλαγής περιβάλλοντος, δε δίνει του αγγέλου του νερό = ο
φιλάργυρος και ηθικώς ανάλγητος, θα μας κόψει το νερό από τα πράσα = θα μας κάνει
ασήμαντη ζημιά, χίλια ρέματα νερό = όταν κάποιος έχει πόρους από πολλές πηγές,
κουβαλάω νερό στο μύλο του = συμβάλλω στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του

5.5

Το νερό στη θρησκεία
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Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του στη γη, ο άνθρωπος κατάλαβε τι σημασία
που είχε το νερό για τη ζωή τη δική του αλλά και των άλλων πλασμάτων της. Γι' αυτόν
ακριβώς το λόγο το νερό είχε σημαντικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες. Για τον ίδιο λόγο οι
άνθρωποι έπλασαν πολλούς μύθους και παραδόσεις για το νερό...

Εικόνα 19: Ο σταυρός

Εικόνα 20: Θρησκείες

5.5.1 Στην αρχαία Ελλάδα:
Το νερό στην αρχαία Ελλάδα ήταν καθαρτικό και λυτρωτικό. Όταν ήθελαν να
απολυμανθούν από έναν λοιμό, να απαλλαγούν από μια κατάρα ή απλώς να πλυθούν
κατέφευγαν στον πιο κοντινό ποταμό ή στη θάλασσα Στην αρχαία Ελλάδα είχαν τη
συνήθεια να καθαρίζουν τα αγάλματα με νερό και αυτή την ενέργεια την ονόμαζαν
«βάπτισμα των αγαλμάτων».Επίσης η γένεση της Αφροδίτης γίνεται στο νερό και δείχνει
την άμεση σχέση του νερού με τη γονιμοποίηση και τη γέννηση.

Εικόνα 21:Το νερό το μετέτρεπαν σε κρασί
.

5.5.2 Στον Χριστιανισμό:
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Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ευρύτατα διαδεδομένη η πεποίθηση ότι το ύδωρ είναι
στοιχείο μυστικά δυνατό, που, επειδή συνδέεται με κάποιον τρόπο με το Θεό, μπορεί να
καθαρίσει αμαρτίες, να πλύνει την εσωτερική και εξωτερική ακαθαρσία και να ανανεώσει
το ανθρώπινο σώμα. Μπορεί ακόμα να υποστηριχθεί ότι το νερό έχει θεωρηθεί ως ο
θρησκευτικός συμβολισμός της ζωής. Στην Καινή Διαθήκη, ο ρόλος του νερού φαίνεται να
είναι πιο ουσιαστικός και ακόμη περισσότερο συμβολικός. Ο Χριστός μεταβάλλει το ύδωρ
σε οίνο στην Κανά, λέγοντας ότι αποτελεί μέσο πνευματικής αναγέννησης στην βασιλεία
των ουρανών.

Εικόνα 22: Η Βάπτιση του Ιησού

Εικόνα 23: Ο κατακλυσμός του Νώε

Στην Παλαιά Διαθήκη το νερό το βρίσκουμε στον Κατακλυσμό του Νώε. Το
συναντάμε επίσης στη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας αλλά και στην πορεία των
Ισραηλιτών μέσα στην Έρημο. Όταν δίψασαν, ο Μωυσής χτύπησε ένα βράχο με το ραβδί
του και εκείνος έβγαλε νερό. Ακόμη στη Δημιουργία τα πρώτα που υπήρχαν ήταν ο Θεός
και το νερό. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος συνήθιζε να βαπτίζει τους πιστούς με νερό ακόμη και
το Χριστό. Μέχρι και σήμερα μέσω του μυστηρίου της βάπτισης το μωρό γίνεται
πνευματικό παιδί του Θεού εξαγνιζόμενο μέσω του νερού σαν ξέπλυμα, ας πούμε, των
αμαρτιών του. Τέλος, όταν ο Χριστός θεραπεύει τον τυφλό (ψυχικά) χρησιμοποιεί νερό και
χώμα και κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας ανακατεύουμε στη Θεία Κοινωνία το
κρασί με το νερό.
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Εκτός από τα παραπάνω έχουμε και τους αγιασμούς που γίνονται στην Εκκλησία.
Τα Θεοφάνια είναι ο Μέγας Αγιασμός. Ο ιερέας λέει: «Και αγίασον το ύδωρ τούτο».
Υπάρχουν πολλά έθιμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το
επικρατέστερο όμως είναι το πέταγμα του σταυρού
και η αγίαση των νερών της περιοχής από τον παπά.
Επίσης λέει και διάφορες ευχές. Έχουμε τους
αγιασμούς που γίνονται στην Εκκλησία Την 1 η κάθε
μήνα γίνεται πάλι αγιασμός. Αλλά και οι χριστιανοί
κάνουν αγιασμό στα σπίτια τους. Αγιασμό κάνουμε
και στο σχολείο. Ο ιερέας κρατώντας το κλωνάρι το
βασιλικό ραντίζει όλους με το νερό του αγιασμού και δίνει στον καθένα μια ευχή για καλή
τύχη την ερχόμενη σχολική χρονιά. Τέλος, μετά την ταφή του νεκρού οι παρευρισκόμενοι
πλένουν τα χέρια τους ως ένδειξη εξαγνισμού.

5.5.3 Στον Ινδουισμό:
Οι ινδουιστές θεωρούν τα νερά του Γάγγη ιερά και μπαίνουν σε αυτά για να
θεραπευτούν. Στις όχθες του υπάρχουν ιερές πόλεις όπου οι πιστοί πάνε να
προσκυνήσουν. Οι προσκυνητές χύνουν επίσης νερό μέσα στο Γάγγη ως προσφορά
στους θεούς τους. Οι ινδουιστές το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο γιορτάζουν την επιστροφή
της άνοιξης. Τότε βγαίνουν στους δρόμους, ανάβουν φωτιές και ραντίζουν ο ένας τον άλλο
με σκόνες ή χρωματισμένο νερό.

Εικόνα 24: Ινδουιστές προσεύχονται στο Γάγγη

5.5.4 Στον Ισλαμισμό:
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Στο Ιερό κοράνι, το νερό εμφανίζεται ως η πηγή της δημιουργίας και της ζωής στον
κόσμο. Το υγρό στοιχείο προϋπήρχε της δημιουργίας της γης και των ανθρώπων.
Σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία, ο Αλλάχ έχοντας το θρόνο του πάνω στο νερό,
δημιούργησε τη γη και τον ουρανό μέσα σε έξι ημέρες. Η
καθαριότητα επιτυγχάνεται μέσα από το πλύσιμο με
καθαρό, αγνό νερό, χωρίς το τελευταίο να αναμιγνύεται με
άλλα

επιμέρους

στοιχεία.

Τη

σωματική

καθαριότητα

ακολουθεί μέσα από την προσευχή, η κάθαρση της ψυχής
και η εξυγίανση του πνεύματος. Έξω από τα τζαμιά
υπάρχουν πάντα βρύσες. Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5
φορές την ημέρα στραμμένοι προς τη Μέκκα. Πριν από
κάθε προσευχή, πλένουν τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά και το
στόμα τους και βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν στο τζαμί για προσευχή. Οι
μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα στραμμένοι προς τη Μέκκα.
5.5.5 Στο Ρωμαιοκαθολικισμό:
Έξω από τις εκκλησίες τους υπάρχει μαρμάρινο στήριγμα με μια λεκάνη νερό στην
οποία βουτούν το χέρι τους και
βρέχουν το μέτωπο τους και
μετά

μπαίνουν

μέσα

στην

εκκλησία.

17

Νερό και πολιτισμός

5.6

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
5.6.1 Νερό και Φιλοσοφία:
Για τη σημασία του νερού μίλησαν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Από τους

προσωκρατικούς φιλόσοφους, ο Αναξιμένης είναι αυτός, που θεωρεί σαν την πηγή του
κόσμου το νερό, διδάσκοντας ότι όλα τα όντα και τα
πράγματα στη γη, υλικά ή μη, αποτελούν συμπυκνώσεις του
πρωταρχικού ύδατος. Ο Θαλής από την Μίλητο αναφέρεται
στην αρχέγονη ύλη «τα Ύδατα του Διαστήματος» και
διδάσκει ότι το υγρό αυτό στοιχείο αποτέλεσε την αρχή του
κόσμου. Κατά τις αντιλήψεις της εποχής του Θαλή, τέσσερα
βασικά στοιχεία δομούν τη φύση : το νερό, η φωτιά, ο αέρας
και η γη. Όλα τα πράγματα είναι σύνθεση αυτών των
στοιχείων και η τελική μορφή του σώματος εξαρτάται από την
αναλογία με την οποία συνυπάρχουν τα στοιχεία αυτά.
Υποθέτουμε ότι ο Θαλής παρατηρώντας ότι γύρω του το υγρό στοιχείο ¨νερό¨ ήταν σε
πλεόνασμα. Ο Αριστοτέλης ήταν, επίσης, από τους πρώτους φιλόσοφους, που μίλησαν για
το νερό ως ένα από τα τέσσερα στοιχεία της ζωής.
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5.6.2 Νερό και αρχιτεκτονική:
Η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων ώθησε τους κατοίκους των
παρόχθιων περιοχών να χτίσουν τις πρώτες γέφυρες και αργότερα τα υδραγωγεία, με τα
οποία το νερό μεταφερόταν στην πόλη. Επίσης, το
νερό χρησιμοποιούνταν ως βασικό στοιχείο στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε διαδρόμους, κήπους,
καταστήματα

και

βιβλιοθήκες.

Στα

νησιά

των

Κυκλάδων, τα διαφορετικά ύψη των χώρων κάθε
κατοικίας

εξυπηρετούσαν

τη

συγκέντρωση

του

βρόχινου νερού σε δεξαμενές ή στέρνες. Στην
αρχιτεκτονική της Β. Αφρικής υπάρχουν συστήματα
ενσωματωμένα στην δομή του κτιρίου για το
δροσισμό του εσωτερικού των κτιρίων στα άνυδρα και ζεστά κλίματα της ερήμου Σαχάρα.
Η αρχιτεκτονική των οάσεων εκμεταλλεύεται τις αυλές, που έχουν συχνά νερά, σαν
“πηγάδια δροσισμού”. Στο Κάστρο της Zisa, στη Σικελία, υπάρχει ένα παράδειγμα
αραβικής αρχιτεκτονικής, όπου δημιουργούνται
συστήματα δροσισμού, αξιοποιώντας τον αέρα
και με σιντριβάνια νερού. Η αρχιτεκτονική,
ειδικότερα η αρχιτεκτονική τοπίου είναι ένας
από τους τομείς όπου ο άνθρωπος προσπαθεί
να αξιοποιήσει τις ευεργετικές ιδιότητες του
νερού. Εκεί, το νερό εμφανίζεται συνήθως με
μορφή σιντριβανιών ή διακοσμητικών λιμνών.
Η τροφοδοσία των «συμβατών» αυτών κατασκευών πραγματοποιείται μέσω γεωτρήσεων
ή του υδροδοτικού συστήματος της κάθε περιοχής. Υπάρχουν όμως και μέθοδοι, που
αξιοποιούν και ανακυκλώνουν το φυσικό υδάτινο στοιχείο, μετατρέποντας ένα πάρκο σε
χώρο πραγματικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο.
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5.7

Το νερό στη Λογοτεχνία
5.7.1 Θαλασσινή λογοτεχνία : Η αλμυρή μελάνη

Η μοίρα του ελληνισμού ανέκαθεν υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με το υδάτινο
στοιχείο. Δεσμός γόρδιος, ομφάλιος , προδεδικασμένος από την ίδια τη νευραλγική του
θέση, καθώς το γεωφυσικό του σώμα διεισδύει έτσι ώστε να εναγκαλίζεται ολόκληρο
σχεδόν από τη μητέρα-θάλασσα, «την ευτυχία του κόσμου που κυλά». Αυτή στάθηκε η
μεγάλη πλωτή του πατρίδα, το λίκνο των μύθων του,
η μήτρα του πολιτισμού του, τα ξύλινά του τείχη. Επί
κυμάτων
σαράντα

περπάτησε,
κύματα

ανδρώθηκε,

άνθησε.

Στα

εξακτινώθηκε γύρω από τη

Μεσόγειο όπως «τα βατράχια γύρω από τη λίμνη»
(Πλάτων) κι αργότερα κυματοβάτησε στις πέντε
Ηπείρους, πολίτης των παγκόσμιων θαλασσών.
Λαός , λοιπόν, αμφίβιος με εγγεγραμμένη στο
γενετικό του κώδικα τη δίψα της φυγής, ταυτίστηκε με
τον αρχετυπικό του ήρωα, τον Οδυσσέα. Τόσο
αλίκτυπος

παράγει

αρχαίοθεν

λογοτέχνες. Επομένως,

ναυτικούς

και

από την εποχή των αρχαίων λυρικών ως και την εντελώς

σύγχρονη παραγωγή, η θαλασσινή εμπειρία

αποτελεί μόνιμο, προσφιλές και συχνά

κεντρικό θέμα των ελλήνων συγγραφέων. Και θα αποτελούσε φαινόμενο παράδοξο αν η
θάλασσα δεν κατείχε σημαντικό μέρος στη θεματική της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δεν
υπάρχει έλληνας ποιητής ή πεζογράφος, ο οποίος να μην έχει χρησιμοποιήσει στο
έργο του τη θάλασσα, άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως πηγή έμπνευσης και
άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας. Άλλωστε, όπως και το ταξίδι στη
θάλασσα, η γραφή αποτελεί

και αυτή περιπέτεια και αποδημία, «εκδρομή που δεν

τελειώνει». Το καράβι ευνοεί το στοχασμό και την αυτοσυγκέντρωση, η θάλασσα ως
κάτοπτρο αθανασίας και αυτογνωσίας, την ενδοσκόπηση και την ανακάλυψη του στίγματος
του χαμένου μας εαυτού.
Η θάλασσα μέσα στη πεζογραφία παρουσιάζεται ως παντοδύναμη, απέραντη,
απρόβλεπτη, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει ούτε στο πλάτος, ούτε στο βάθος
της. Ρουφάει ανθρώπους, καταστρέφει, ξελογιάζει και μαγεύει, δημιουργεί δέος. Άλλες
φορές προκαλεί ρίγος και ανατριχίλα και άλλες προσφέρει ένα καταφύγιο γαλήνης και
ηρεμίας. Παρ’όλα αυτά, τα πλήθη δεν γοητεύτηκαν μόνο από τη θέα του νερού. Τα
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γοήτευσε -και τα γοητεύει ακόμη – κάθε ιστορία με πρωταγωνιστές τη θάλασσα, τα

καράβια, τους ταξιδευτές. Έφευγαν –και πολλοί φεύγουν και στις μέρες μας – «από τους
σοβάδες», όπως λέει και ο Χέρμαν Μέλβιλ, πλέοντας σε πελάγη που τα άπλωνε γύρω
τους ο λόγος, πάνω σε καράβια φτιαγμένα όχι με ξύλο, αλλά με λέξεις. Βούτηξαν πολλές
φορές στον ομηρικό «οίνωπα

πόντον», στην «ασημοστρωμένη» θάλασσα του

Καρκαβίτσα. Οργάνωσαν πελάγη συντροφιά με πειρατές, τυχοδιώκτες, πολεμιστές,
επιστήμονες, ονειροπόλους. Προσπάθησαν – κάποιοι προσπαθούν ακόμη – σαν τον
Γιάννη Σκαρίμπα πάνω σ’ ένα καράβι με « γυάλινα πανιά» να φύγουν έξω από τα όρια του
κόσμου. Και δεν είναι λίγες οι φορές που το φανταστικό ταξίδι είναι γοητευτικότερο από το
πραγματικό.
5.7.2 Ανδρέας Καρκαβίτσας
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας έχει γράψει αρκετά πεζογραφικά έργα , με σημαντικότερο
από όλα τη συλλογή «Λόγια Της Πλώρης», μέσα στα
οποία «παλεύει» με τη θάλασσα, την πλουτίζει, τη
δοξάζει

διατηρώντας αναλλοίωτο τον επικό της

χαρακτήρα. Την

παρουσιάζει με διάφορες

μορφές ,

τρικυμισμένη, γαλήνια, μανιασμένη, όμορφη, φιλική ή
εχθρική προς τον άνθρωπο, κάνοντας αισθητή στον
αναγνώστη, τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη
θάλασσα. Ακόμη, σεβόμενος

τη μαγεία και διφυή,

αντιφατικό χαρακτήρα της θάλασσας, προσθέτει σε αυτή
το πάνθεο των ενάλιων δαιμόνων. Εξαιτίας όλων των
προγεγραμμένων, ο Καρκαβίτσας αποκτά δικαίως τον τίτλο του κατ’ εξοχήν έλληνα
θαλασσογράφου.
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5.7.3 Αποσπάσματα
Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν δύο ενδεικτικά αποσπάσματα που σαν σκοπό
τους έχουν να δείξουν τη σχέση του ανθρώπου και της
θάλασσας όπως αυτή εκφράζεται μέσα στη πεζογραφία:
1ο Απόσπασμα:
« Δες όμως! Έρχονται προς τα εδώ κι άλλα πλήθη
οδηγώντας τα βήματά τους ίσια στο νερό κι ως φαίνεται με
σκοπό να βουτήξουν. Παράξενο! Τίποτε δεν τους
ευχαριστεί, παρά μόνο η τελευταία άκρη της στεριάς.»
Χέρμαν Μέλβιλ

2ο Απόσπασμα:
« Δεν έχει πίστη (η θάλασσα), δεν έχει έλεος .Λάτρεψέ την όσο θες, δόξασέ την, εκείνη το
σκοπό της. Μην κοιτάς που σου χαμογελά, που σου τάζει
θησαυρούς. Αργά- γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο ή θα
σε ρίξει πετσί και κόκκαλο, άχρηστο στον κόσμο.»
Ανδρέας Καρκαβίτσας
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