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ΤΟ ΝΕΡΟ - ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ  
 



• Γεγονός αναμφισβήτητο είναι πως το νερό 
αποτελεί το υπέρτατο αγαθό της φύσης για 
τον άνθρωπο. Σήμερα τα μηνύματα που μας 
έρχονται από άκρη σε άκρη του πλανήτη δεν 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για αυτό το 
στοιχείο του φυσικού μας περιβάλλοντος 
που μας διατηρεί στη ζωή.  

 



• Το νερό είναι για τον άνθρωπο βασικό 
συστατικό για τη διατήρησή του στη ζωή. 
Αποτελεί επίσης το στοιχείο του φυσικού 
περιβάλλοντος που περισσότερο τον ελκύει και 
τον διαμορφώνει, από την αυγή της 
ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι εξηγείται το γεγονός 
ότι προτιμούσε να κτίζει τις πόλεις και τα χωριά 
του δίπλα σε ποτάμια, λίμνες ή θάλασσες.   

• Το νερό υμνήθηκε δια μέσου των αιώνων μέσα 
από την ποίηση, τη ζωγραφική, τη μουσική και 
τη φωτογραφία. 
 



ΜΟΥΣΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
με νερό 

 



Η   Ύδραυλις 
 



• Ο Κτησίβιος εκτός των άλλων ασχολήθηκε 
και με την μουσική κατασκευάζοντας το 
πρώτο πληκτροφόρο όργανο. Η ύδραυλις 
ήταν ένα μουσικό όργανο που λειτουργούσε 
με πίεση που του παρείχαν αντλία αέρα και 
υδραυλικός μηχανισμός και οδηγούσε κατ' 
επιλογή των πλήκτρων ισάριθμους 
μεταλλικούς αυλούς. 

 



ΧΟΡΟΣ 



• Το νερό από τα παλιά χρόνια σχετίζαται με 
τον χορό.Πάρετε για παράδειγμα το 
πασίγνωστο χορό των ινδιάνων που 
ονόμαζόταν << Ο χορός της βροχής >>.Πολλές 
χορογραφίες έχουν εμπνευστεί από το 
νερό:είτε στον τίτλο τους(π.χ << Η λίμνη των 
κύκνων >>) ,η ακόμα και στο σκηνικό ,όπως η 
αρχική χορογραφία της πολύ επιτυχημένης 
χορευτικής ταινίας “Step up”. 



ΜΟΥΣΙΚΗ 



• Πολλοί συνθέτες έχουν εμπνευστεί από το 
νερό με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
σπουδαίων έργων, όπως το αριστούργημα 
του Tchaikovsky <Η λίμνη των κύκνων>.Όσο 
αφορά την εγχωρία ,μουσική το τραγούδι του 
Σταύρου Σιόλα που κέρδισε το φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης του 2007 σχετιζόταν με το νερό 
τόσο στη  θεματολογία όσο και στον τίτλο του 
που ήταν:<Της Άρνης το νερό>. 



• Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 
νερό ειναι πηγή έμπνευσης: Μουσικής, 
μουσικών οργάνων αλλά και χορού... Δεν 
μπορούμε επισης να αμφισβητήσουμε ότι 
εκτός απο παραδοσιακούς χορους και έθιμα, 
υπάρχουν και πολλοί σύγχρονοι χοροί, 
εμπνευσμένοι από τίς κινήσεις των κυμάτων 
 


