


Το νερό ως θέμα ανάπτυξης στη 
λογοτεχνία 

Το στοιχείο του νερού διαδραματίζει τόσο σημαντικό 
ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και στη διατήρηση της 
ζωής γενικότερα που δικαιολογημένα αποτελεί  

• πηγή έμπνευσης και  

• θέμα παρουσίασης , ανάπτυξης ή στοχασμού στη 
λογοτεχνία, 

 από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

 



Το νερό σε διάφορες μορφές της 
λογοτεχνίας 

 Χάρη στην ανυπολόγιστη συνεισφορά του υδάτινου 
στοιχείου στην εξέλιξη όλων των έμβιων οργανισμών και 
στην ανάπτυξη του πολιτισμού καθώς και στους ποικίλους 
συμβολισμούς που του προσδίδουμε( σύμβολο ζωής και 
αιωνιότητας κλπ), το νερό συναντάται σε διάφορες πτυχές 
της λογοτεχνίας, όπως   
• σε ποιήματα , σε έπη, ήδη από την αρχαιότητα έως στις 

μέρες μας, 
• σε τραγούδια, (σε δημοτικά τραγούδια αλλά και σε 

σύγχρονα) 
• σε μυθιστορήματα,  
• σε διηγήματα ή 
• στην παιδική λογοτεχνία 

 



• Νίκος Καββαδίας, ο ποιητής της θάλασσας 
  

–   Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό  
–   Αρμίδα το πειρατικό  
–  θαλάσσια πανίς  
– Η πλώρη μας   

 
• Μποτίλια στο πέλαγο, του Γεώργιου Σεφέρη 
• Τρεχούμενο νερό, του Γεώργιου Δροσίνη  
• Λήθη, του Λορέντζου Μαβίλη    

Το νερό στην Ποίηση (1) 
Από τα ομηρικά έπη έως σήμερα, το νερό μας 
ταξιδεύει μέσα από διάφορα ποιήματα 



Το νερό στην Ποίηση(2) 

• Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το 
κόκκινο, του Διονύση Καρατζά 

• Ένα ποτήρι νερό, του Γιάννη Πελίτη  

• Το νερό, του Μανόλη Πρατικάκη  

• Άνθρωπος από νερό, του Γιάννη Πελίτη 

• Άνθη του νερού  

• Το νερό των ονείρων, του Γιάννη Καλπούζου 

• Το σύννεφο έφερε βροχή του Βαγγέλη 
Γκούφα 

 



Το νερό στην πεζογραφια 

• Αναπνεοντας στο νερο, του Αλαν Ατγουντ 

• Γη και νερο, του Γουλιελμου Αμποτ 

• Νεροπολη, του Υμπερ Μοντεγιε 

• Νερό καμένο του Κάρλου Φολυέντε 

• Το αμίλητο νερό της Δέσποινας Τομαζάνη 

• Η πολιτεία του νερού της Ελένης Χωρεάνθη  

 

 



Το νερό στην παιδική Λογοτεχνία( 1) 

• Ένας νερόμυλος στην Τζιά, των Γ.Σπέη και 
Κ.Παλαιολόγου  

• Η ιστορία του νερού, της Αναστασίας 
Περιστεράκη 

• Η βίδρα του που φοβόταν το νερό,της 
Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη 

• Καλέ..πνίγομαι, του Μάνου Κοντολέων 

• Το  κρυμμένο νερό, της Λήδας Λαμπρέλλη 



Το νερό στην παιδική Λογοτεχνία( 2) 

• Επικίνδυνα νερά-Μην ψαρώνεις, του Αρκά 

• Γοργόνες : ένας μαγικός κόσμος της 
Βεατρίκης Καντζόλα-Σαμπατάκου 

• 20.000 Λεύγες κάτω από την θάλασσα του 
Ιουλίου Βερν 

• Θύελλα για λίγες σταγόνες νερό της Φρανσίν 
Μαρί Εμπέρ 

 



Το νερό στα διηγήματα 
Η σημαντικότερη συλλογή θαλασσινών 
διηγημάτων είναι «τα λόγια της πλώρης» του 
Ανδρέα Καρκαβίτσα 

 • Η δικαιοσύνη της θάλασσας 

• Οι φρεγάδες 

• Η θάλασσα 

• Οι σφουγγαράδες 

• Καβομαλιάς 

• Η καπετάνισσα 

• Ναυάγια 

 





Το νερό δεν έχει σχήμα , δεν έχει χρώμα. Παίρνει το σχήμα και το 
χρώμα του υλικού εντός του οποίου περιέχεται. 

 

Νησί από ελαφρόπετρα, Διηγήματα, Νατάσα Κεσμέτη 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ,ΒΙΚΥ 
ΡΕΝΤΟΥΛΑ,ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ. 


