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Η σημασία του νερού
 Το νερό, εξαιτίας της πολύτιμης φύσης του,  κατέχει

κεντρική θέση σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης
ζωής. 

 Έτσι, απετέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς σε όλες
τις ανθρώπινες δραστηριότητες και δημιουργίες

 Το πολυτιμότερο αγαθό
 Το νερό είναι η ψυχή της

Γης
 Πολύτιμη πηγή ζωής!!!
 Απαραίτητο για όλες τις

μορφές ζωής
 Χωρίς αυτό δεν θα

υπήρχαν έμβια όντα
 Το 90% του ανθρώπινου

οργανισμού αποτελείται
από νερό

 1η μέρα δημιουργίας: Και
εγένετο φως! Ο Θεός
δημιουργεί τον ουρανό και
τη γη, εκεί που υπήρχε το
χάος (εκ του μη όντος)

 2η μέρα δημιουργίας: 
Δημιουργείται το
«στερέωμα» (ο ουρανός), 
για να διαχωρίζει τα νερά
που ήταν πάνω και κάτω
από αυτό.

 3η ημέρα δημιουργίας : 
Δημιουργείται η στεριά και
η θάλασσα. Πρασινίζει η
γη. Φυτρώνουν τα φυτά.

Νερό και πολιτισμός
 Οι περισσότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν και

αναπτύχθηκαν γύρω από το νερό και κατέχει πολύ
σημαντική θέση στη δημιουργία τους

 Στις ακτές της Μεσογείου εμφανίστηκαν οι
σημαντικότεροι από αυτούς (Μινωικός, 
Αρχαιοελληνικός, Φοινικικός, Αιγυπτιακός, Ρωμαϊκός
Αραβικός). 

 Το νερό δίνει ζωή, είναι σημαντικό για τις
καλλιέργειες, για τη μεταφορά αγαθών , για
ανταλλαγή προϊόντων αλλά και πολιτιστικών
στοιχείων. 

Τη σημασία του ζωογόνου ρόλου των νερών τη
βρίσκουμε στους μύθους πολλών λαών: 

 οι θεοί των Ινδιών, της Περσίας,  της Ελλάδας, της
Ιταλίας, της βόρειας Ευρώπης, παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά και συγγένεια, που δεν μπορεί να είναι
τυχαία, αλλά παραπέμπουν σε κοινή αφετηρία. 

 π.χ. στην Αιγυπτιακή Μυθολογία, ο Κνεπ, ο αιώνιος
κρυμμένος θεός παριστάνεται με ένα φίδι που βγάζει
το κεφάλι του έξω από το νερό. 

 Στους Ισλανδικούς – Νορβηγικούς μύθους, με βάση
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



 Στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό η
σημαντικότερη θεότητα των
νερών, ήταν ο Ποσειδώνας
(Ποσίδης ή Ποσιδάων, που
σημαίνει «άρχων των νερών»), ο
θεός του υγρού στοιχείου με όλες
τις μορφές του.

 Για τις ηπειρωτικές περιοχές ήταν
ο θεός των ποταμών, που ποτίζουν
και γονιμοποιούν τη γη και ο θεός
των πηγών, που είχε στην
κυριαρχία του και τις λίμνες. 
Σύμφωνα με το θρύλο είχε την
κατοικία του στον Αλφειό ποταμό

Το νερό στη θρησκεία

 Στις περισσότερες θρησκείες το νερό συμβολίζει τη
ζωή, την καθαρότητα τον εξαγνισμό, την ψυχική υγεία, 
την κάθαρση και την αναγέννηση της ψυχής

Χριστιανισμός
Το καθαρό και διάφανο
νερό συνδέθηκε στενά με τη
λατρεία του χριστιανισμού. 
Με το βάπτισμα, τον
αγιασμό, τη θεία κοινωνία
Το νερό θεωρείται ότι
ξεπλένει τον χριστιανό από
το προπατορικό αμάρτημα
και τον εξαγνίζει

 Το νερό το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη 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. 

 Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο
να βαφτίζει τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό.  .

Ισλαμισμός: 
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.

 Οι προσευχές που
γίνονται σε ακάθαρτη
κατάσταση δεν
εισακούονται. 

 Το νερό της βροχής των
ποταμών και των πηγών
συμβολίζει την
αγαθότητα του Θεού.

Ινδουισμός
 Οι ινδουιστές θεωρούν

τα νερά του Γάγγη ιερά
και μπαίνουν σε αυτά για
να θεραπευτούν και να
εξαγνιστούν

 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. 



 Το Φεβρουάριο ή τον
Μάρτιο γιορτάζουν την
επιστροφή της άνοιξης. 
Βγαίνουν στους δρόμους, 
ανάβουν φωτιές και
ρίχνουν ο ένας στον
άλλο σκόνες ή
χρωματισμένο νερό. 

Βουδισμός
 Στο βουδισμό το νερό

χρησιμοποιείται στις
κηδείες, όπου γεμίζεται
ένα δοχείο, ώσπου να
ξεχειλίσει και συμβολίζει
το πέρασμα από τον
έναν στον άλλο κόσμο, 
όπως το νερό ξεχειλίζει
στο ποτάμι και περνάει
στους ωκεανούς.

Αίγυπτος
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
πίστευαν ότι η γη
βρίσκεται μέσα σε ένα
ορθογώνιο κουτί, όπου
γύρω της υπάρχει ένας
ποταμός. 
Ο Ήλιος και η Σελήνη
ταξιδεύουν με βάρκες στον
ουράνιο ποταμό

Το νερό στην ελληνική μυθολογία

 Οι αρχαίοι Έλληνες, από
σεβασμό και φόβο, 
τιμούσαν τα νερά σαν
θεότητες

 Θεωρούσαν τον
Ωκεανό πατέρα όλων
των ποτάμιων θεών.

 Τον φαντάζονται
τεράστιο, να ρέει γύρω
από τη γη και δεν έχει
ούτε πηγές ούτε
εκβολές. 

Από το γάμο του
Ουρανού και της Τηθύος
γεννιούνται τρεις χιλιάδες
Νύμφες και τρεις χιλιάδες
ποταμοί
Πολλές από τις Νύμφες,
οι Ναϊάδες κατοικούν στα
γλυκά νερά, διαθέτουν
μαγικές δυνάμεις και είναι
προστάτιδές τους. 

 Η θεά Αφροδίτη
γεννιέται, αναδύεται
μέσα απ’ το νερό, 

 ο Νηρέας ζει σε ένα
παλάτι στα βάθη της
θάλασσας, 

 ο Πρωτέας συμβολίζει
την αστάθεια της
θάλασσας και καθοδηγεί
τους ναυτικούς, 

 ο Γλαύκος
αντιπροσωπεύει τη
θαλάσσια ζωή, 



 ο Τρίτωνας βοηθά τους
Αργοναύτες να μη
χαθούν, 

 οι θαλασσινές Σειρήνες
(Σκύλλα και Χάρυβδη)  
κατοικούν στον πορθμό
της Σικελίας.

 Οι πηγές, τα ποτάμια, οι
λίμνες, η θάλασσα και η
βροχή θεοποιήθηκαν. 

 Ο Αλφειός, ο Ασωπός, ο
Λάδωνας, ο Ιλισός, ο
Ίναχος, ο Πηνειός
λατρεύτηκαν σαν θεότητες. 

 Ανάμεσά τους ξεχωριστή
θέση κατέχει ο Αχελώος, 
που το όνομά του σημαίνει
«όλα τα νερά που ρέουν»
και είχε την ικανότητα να
μετατρέπεται άλλοτε σε
δράκο και άλλοτε σε ταύρο.

Ο Αλιάκμονας
 Ετυμολογία:  το όνομα Αλιάκμων είναι σύνθετο και

προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το
άκμων (αμόνι)

 Μια άλλη εκδοχή: Το όνομα βγαίνει από τις δύο λέξεις
Αλιά (αλιεία) άκμο(ω)ν(ας) (ακμάζει). Δηλαδή η
αλιεία ακμάζει. 

 ο Αλιάκμων ήταν ένας από τους ποτάμιους θεούς, 
παιδί του Ωκεανού και της Τηθύος,

 Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν
νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν
λευκά. 

 Η παράδοση αυτή
επιβεβαιώνεται από μια
καταγραφή του Λατίνου
συγγραφέα Πλίνιου (23-
79 μ.Χ.), που
μεταφρασμένη από τα
λατινικά, λέει: 

 "Ωσαύτως εν
Μακεδονία, όσοι θέλουσι
να έχωσι πρόβατα λευκά
άγουσιν εις τον
Αλιάκμονα, όσοι δε
μέλανα εις τον Αξιόν".

Το νερό στην λαογραφία και στη λαϊκή
παράδοση

 Το νερό κατέχει ξεχωριστή θέση στη λαϊκή μας
παράδοση.

 Οι βρύσες, τα πηγάδια, οι στάμνες, οι νερόμυλοι , οι
νεροτριβές, τα υδραγωγεία, τα γεφύρια , 
αποκαλύπτουν την προσπάθεια του ανθρώπου να
δαμάσει και να εκμεταλλευτεί αυτό το ζωτικό αγαθό, 
το νερό.

 Ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι γεμάτος με Ξωτικά και
Στοιχειά, τα οποία συνόδευσαν ή συνοδεύουν ακόμα
τη ζωή των ανθρώπων σε πολλές εκδηλώσεις. 

Υπάρχουν πολλά ήθη και έθιμα σε όλε τις περιοχές της
πατρίδας μας τα οποία συνδέονται με το νερό:

 Το πρωί της
Πρωτοχρονιάς οι
νοικοκυρές συνήθιζαν
να πηγαίνουν στις
δημόσιες βρύσες, για να
γεμίσουν τις στάμνες
τους με το καινούργιο
αγιοβασιλιάτικο νερό. 

 Το νερό αυτό το
ονόμαζαν «αμίλητο
νερό»



 Για να καλοπιάσουν τη
νεράιδα ή το ξωτικό που
θεωρούσαν ότι
κατοικούσε στις πηγές, 
τους προσέφεραν
σπόρους και γλυκίσματα, 
για να γλυκάνουν τα
νερά τους.

 Μετά γύριζαν στο σπίτι
τους με το νερό, χωρίς
να βγάζουν τσιμουδιά
και μόλις έμπαιναν στο
σπίτι έλεγαν: « Χρόνια
Πολλά» στους δικούς
τους. Το αμίλητο νερό το
έχυναν στις τέσσερεις
γωνιές του σπιτιού, « για
να τρέχουν όλη τη
χρονιά τα καλούδια σαν
το νερό». Μετά
πραγματοποιούσαν και
διάφορες μαντικές
τελετουργίες.

 Το «αμίλητο νερό» όμως
συνδέεται κυρίως με την
γιορτή του Αι Γιάννη του
Κλήδωνα

 μεταφέρεται με στάμνες
από πηγή ή πηγάδι ή
ποταμό, το βράδυ της
παραμονής του
εορτασμού της γέννησης
του Αγίου Ιωάννου του
Βαπτιστή στις 24 
Ιουνίου, και αμέσως μετά
τη δύση του Ηλίου από
ανύπαντρες κοπέλες

 Χαρακτηρίζεται
«αμίλητο» διότι θα
πρέπει κατά τη
μεταφορά του οι
κοπέλες να κρατήσουν
απόλυτη σιγή έναντι
οποιωνδήποτε
αστειοτήτων, 
πειραγμάτων, 
προκλήσεων ή και
εκφοβισμών, αν
υποστούν από τ΄ αγόρια
που προστρέχουν στο
δρόμο τους ειδικά γι΄
αυτό το σκοπό.

 Εξ αυτού προέρχεται και
η έκφραση "τ΄ ακούω
στον Κλείδωνα" που
σημαίνει δεν δίνω
σημασία ούτε απαντώ
για κάτι.

 Ουσιαστικά ο
«Kλήδονας» σχετίζεται
με μια λαϊκή μαντική
διαδικασία, η οποία
λέγεται ότι αποκαλύπτει
στις άγαμες κοπέλες την
ταυτότητα του
μελλοντικού τους
συζύγου.

 Κι αυτό γίνεται ως εξής: 

 Επιστρέφοντας στο σπίτι
το νερό μπαίνει σε
πήλινο δοχείο, την
υδροφόρο, στο οποίο η
κάθε κοπέλα ρίχνει ένα
αντικείμενο (μήλο
πράσινο ή κόκκινο, 
κόσμημα, κλειδί κ.α.), το
λεγόμενο ριζικάρι. Στη
συνέχεια το δοχείο
σκεπάζεται με κόκκινο
ύφασμα, το οποίο
δένεται γερά με ένα
κορδόνι («κλειδώνεται») 
και τοποθετείται σε
ταράτσα ή άλλο ανοιχτό
χώρο

 Εκεί μένει όλη τη νύχτα
κάτω από το φως των
άστρων. Αμέσως μετά οι
κοπέλες επιστρέφουν στα
σπίτια τους. Πιστέυεται ότι
τη νύχτα αυτή θα δουν στα
όνειρά τους το μελλοντικό
τους σύζυγο.

 Ανήμερα του Αϊ-Γιαννού, 
αλλά πριν βγει ο ήλιος -
ώστε να μην
εξουδετερωθεί η μαγική
επιρροή των άστρων-, η
υδροφόρος νεαρή της
προηγουμένης φέρνει μέσα
στο σπίτι το αγγείο.



 Οι Νύφες, την επόμενη μέρα του γάμου τους, πήγαιναν
να φέρουν φρέσκο νερό για το νέο σπιτικό τους. 
Προτού φύγουν, έπρεπε να αφήσουν χρήματα ή ένα
ψωμάκι και εύχονταν όπως τρέχει το νερό, να τρέχουν
τα καλά μες στο σπιτικό τους. 

 Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, προτού φύγει κάποιος
ταξιδιώτης, συνήθιζαν να χύνουν νερό μπροστά του, 
πριν φύγει, για να είναι ελεύθερος ο δρόμος του, όπως
ελεύθερο τρέχει το νερό.

 Όταν μια γυναίκα πάει να γεννήσει, ρίχνουν νερό για
να κυλήσει το μωρό σαν νεράκι.

Τα στοιχειά του νερού

 • Το νερό εκτός από
ήρεμο και ορμητικό, 
λυτρωτικό και ζωοποιό
εμφανίζεται πολλές
φορές απειλητικό, 
εκδικητικό θανατηφόρο
μαύρο και σκοτεινό. 

 Έτσι, με την πάροδο του
χρόνου η λαϊκή
φαντασία έπλασε
θεότητες, μυθικά όντα, 
τέρατα που κατοικούν σε
ποτάμια, πηγές, λίμνες
και θάλασσες
προσπαθώντας έτσι να
εξηγήσει τα ανεξήγητα
καιρικά φαινόμενα. 

 Νεράιδες, λάμιες, 
δράκοι, γοργόνες, θεριά
και στοιχειά κατοικούν
κοντά σε νερά και
αλίμονο σε όποιον
βρεθεί και τα ενοχλήσει. 

 Η ελληνική, και όχι
μόνο, λαϊκή παράδοση
είναι γεμάτη από
ιστορίες σχετικές με το
νερό.

Λαϊκές δοξασίες για το νερό
 Στην Κρήτη πάλι

πιστεύουν πως το νερό
κοιμάται μια ώρα τη
νύχτα. Όποιος βρεθεί
μπροστά σε κοιμισμένο
νερό, δεν μπορεί να
μιλήσει, γιατί θα πάθει
μεγάλο κακό.

 Αν θελήσει να πιει, 
πρέπει να το ταράξει με
το χέρι του για να
ξυπνήσει, διαφορετικά
το νερό αγανακτεί και
του παίρνει το μυαλό.

 Συναφής είναι και η
ηπειρώτικη, πως δεν
πρέπει να διασκελίζει
κανείς νερό τη νύχτα.

Λαϊκές δοξασίες σε διάφορες χώρες
 Στη Σουηδία όποιος

περνούσε νύχτα από
νερό θά 'πρεπε να φτύσει
τρεις φορές για το
διώξιμο του ενδεχόμενου
κακού, πιστεύοντας πως
τα πονηρά πνεύματα τις
νύχτες φωλιάζουν στα
νερά. 

 Συγγενείς είναι και οι
γερμανικές δοξασίες , 
πως το νερό που
αντλείται προ της
ανατολής του ηλίου την
μεγάλη Παρασκευή και
την Κυριακή του Πάσχα
χάνει τις θαυμάσιες
ιδιότητές του αν μιλήσει
αυτός που το αντλεί. 



 Απ΄ την παράδοση αυτή του νερού που κοιμάται
εμπνεύστηκε κι ο ποιητής και λέει:

 Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό
 και όποιος το ξυπνήσει του παίρνει το μυαλό
 Το λένε στο Παλέρμο το άκουσα κι εγώ
 Μα όποιος στης αγάπης τα ρεύματα πνιγεί
 απ την αγάπη παίρνει μια δεύτερη ζωή.

Παροιμίες για το νερό
 Άνεμος και νερό στο

σακί δε χωράνε. 
(αταίριαστοι)
[Ελληνική] 

 Γράφει στο νερό και
σπέρνει στη λίμνη. 
(ακατόρθωτο) 
[Ελληνική] 

 Και στη βρύση να πάει
θα στερέψει. (άτυχος) 
[Ελληνική] 

 Όποιος διψάει, πηγάδια
βλέπει. (επιθυμίες) 
[Ελληνική] 

 Όταν διψάει η αυλή σου, 
μη χύνεις το νερό έξω. 
[Ελληνική] 

 Πίνει νερό στ’ όνομά
του… (Τον εκτιμά) 
[Ελληνική] 

Αινίγματα με θέμα το νερό

 • Είναι κάτι που
μπορεί και τρέχει, μα δεν
μπορεί να περπατήσει. Τι
είναι;

 (το νερό)
 • Ποια είναι εκείνη η

μάνα που γεννάει τα
παιδιά της και τα
καταπίνει;

 (η θάλασσα)

 • Απ’ τον ουρανό
πέφτει και δε ραγίζει και
σε μια στάλα νερό
λιώνει. Τι είναι;

 (το χιόνι)

Το νερό στην τέχνη

 Πολλοί έλληνες και
ξένοι καλλιτέχνες
εμπνεύστηκαν από το
νερό και δημιούργησαν
έργα τέχνης

 1897 Κύκλος έργων του
Μονέ «Κρίνα του
Νερού» 250 έργα

 Μονέ «Τα νούφαρα»

Κωνσταντίνος Βολανάκης
Θαλασσογραφίες

Κωνσταντίνος Βολανάκης



 Μποτιτσέλι « Η
Γέννηση της
Αφροδίτης»

Σταθόπουλος Γ.

Σταθόπουλος Γ. Βαν Γκογκ «Έναστρη νύχτα πάνω από τον
Ροδανό»

Το νερό στην λογοτεχνία
 Ενδεικτικά:
 Πεζογραφία:
Ανδρέα Καρκαβίτσα «Τα λόγια της πλώρης»
Μανόλη Καραγάτση «Το νερό της βροχής»
Οδυσσέας Ιωάννου «Το νερό να γίνεις»
Άλαν Άτγουντ «Αναπνέοντας στο νερό»
Λήδα Λαμπρέλλη «Το κρυμμένο νερό»
Δέσποινα Τομαζάνη «Το αμίλητο νερό»

Το νερό στο δημοτικό τραγούδι
 Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ
 ένα νερό κρύο νερό
 κι από πούθε κατεβαίνει Βαγγελιώ μου η παινεμένη
 Από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ
 από γκρεμνό γκρεμίζεται σε περιβολάκι μπαίνει

Βαγγελιώ μου η παινεμένη
 Ποτίζει δε- κυρά Βαγγελιώ ποτίζει δέντρα και κλαδιά

λεμονιές και κυπαρίσια σαν τα όμορφα κορίτσια



 Κίνησε η Γερακίνα για νερό
 ωρε κρύο να φέρει. 
 Ντρούγκου ντρούγκου ντρουγκ ντρουγκ ντρουγκ
 τα βραχιόλια της βροντούν. 
 Τα βραχιόλια της βροντούν, 
 ντρούγκου ντρούγκου ντρούγκου ντρουγκ ντρουγκ

ντρουγκ.
 Κι έπεσε μες το πηγάδι κι έβγαλε ωρε φωνή μεγάλη. 

Ντρούγκου ντρούγκου ντρουγκ ντρουγκ ντρουγκ
 τα βραχιόλια της βροντούν. 
 Τα βραχιόλια της βροντούν, 
 ντρούγκου ντρούγκου ντρούγκου ντρουγκ ντρουγκ

ντρουγκ.

Βρύσες: όχι μόνο για πόση και πλύσιμο αλλά
και σημείο …σημαντικών συναντήσεων
 «Πήγα στη βρύση κι έκατσα

μ” ένα λαμπρό φεγγάρι,
 δεν είδα την αγάπη μου

νερό να ρθεί να πάρει.
 Και χθες την είδα στο χορό

που χόρευε μπροστά μου
 και μια φορά απ” τις πολλές

που διάβαινε μπροστά μου,
 ανοίγει τα χειλάκια της και

σιγανά μου λέει:
 απόψε στην κρυόβρυση θα

“ρθώ ν’ ανταμωθούμε»

 «ποιός είδε ήλιο
αποβραδίς

 κι αστρί το μεσημέρι,
 ποιός είδε κόρη

ανύπαντρη
 στη βρύση να γεμίζει»

Το νερό στην ποίηση

 Ελύτης «Ήλιος ο
πρώτος»

 – XIV –
 Στὰ χτήματα βαδίσαμε
ὅλη μέρα

 Μὲ τὶς γυναῖκες τοὺς
ἥλιους τὰ σκυλιά μας

 Παίξαμε, τραγουδήσαμε, 
ἤπιαμε νερό

 Φρέσκο καθὼς ξεπήδαγε
ἀπὸ τοὺς αἰῶνες! 

 Νικ. Βρεττάκος «Το νερό
και η ευχαριστία»

 «Ήπια και πότισα δάση και
γέμισα στέρνες.

 Το νερό σου περίσσεψε-
 Τα ποτάμια του σύμπαντος,
 δεν έχουνε κοίτες. 

Βυθίζονται. Τρέχουνε μες
από σένα.

 Αν μπορούσες να υπάρχεις
 έναν αιώνα μετά, τότε θά

‘βλεπες πώς το φιλί που σου
ακούμπησα πάνω στο
μέτωπο έγινε άστρο.»

 Καβάφης «Βροχή»
 …Βροχή, που τα μικρά παιδιά

κοιτάζουνε χαρούμενα
 μέσ’ από κάμαρη ζεστή,
 κι όσο πληθαίνει το νερό
 και πέφτει πιο μεγάλα,
 χτυπούν τα χέρια και πηδούν.
 Βροχή, που ακούν οι γέροι με

σκυθρωπήν υπομονή,
 με βαρεμό κι ανία·
 γιατί εκείνοι από ένστικτον
 δεν αγαπούνε διόλου
 βρεμμένο χώμα και σκιές…

 Κωστής Παλαμάς
«Το νερό της αρνησιάς»
 «…Στο ταξίδι που σε πάει ο

μάυρος καβαλάρης,
 κύτταξε απ’ το χέρι του, 

τίποτε να μην πάρεις.
 Κι αν διψάσεις μην το πιείς

από τον κάτου κόσμο
 το νερό της αρνησιάς, 

φτωχό κομμένο δυόσμο!
 Μην το πιείς κι ολότελα κι

αιώνια μας ξεχάσεις…
 βάλε τα σημάδια σου το

δρόμο να μη χάσεις,…»

 Γιάννης Καλπούζος, 
«Το νερό των ονείρων»

 «Ήμουν βουνό
 ήσουν θάλασσα
 κι άλλο τρόπο δεν είχαμε
 να έλθουμε κοντά
 έκανες εσύ τα όνειρά σου

βροχή και χιόνι
 κι έκανα τα όνειρά μου

ρέματα και ποτάμια
 κι έτσι μένουμε
 δεμένοι με το νερό των

ονείρων»

Το νερό στη μουσική

 Μίκης Θεοδωράκης - Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ -
Αγγελική Ιονάτος

 https://www.youtube.com/watch?v=ODLxH9RHq_8

 Johan Strauss «τα κύματα του Δουνάβεως»
 https://www.youtube.com/watch?v=cs4R4iIaEdE

 Tchaikovsky «Η λίμνη των κύκνων»
 https://www.youtube.com/watch?v=tRnA13jjU4s
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