
  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...  

 

Το νερό στο Χριστιανισμό: Το καθαρό και διάφανο νερό συνδέθηκε στενά με τη 

λατρεία του χριστιανισμού.  

    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, όπου βαπτίστηκε ο Χριστός από τον Ιωάννη το 

Βαπτιστή, αλλά και το νερό της κολυμπήθρας, που ξεπλένει κάθε νέο χριστιανό από 

το προπατορικό αμάρτημα. 

Λατρευτικές εκδηλώσεις όπου χρησιμοποιείται το νερό στην Εκκλησία 

Στο Χριστιανισμό: Στην ορθόδοξη εκκλησία , στη γιορτή των Φώτων,  το νερό παίζει 

τον πρωταρχικό ρόλο στην τελετή αγιασμού των υδάτων που γίνεται σε όλους τους 

ναούς. Επίσης μετά την ταφή του νεκρού, όσοι παρευρίσκονται πλένουν τα χέρια 

τους σε ένδειξη εξαγνισμού. 

Στον Ισλαμισμό: 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. 

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. 

 

 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περισσότερες θρησκείες του κόσμου, καθώς 

αποτελεί πηγή ζωής και δημιουργίας. Το πέρασμα μέσα από αυτό συμβολίζει την 

αναγέννηση και την κάθαρση της ψυχής. 

Για το ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ το νερό είναι σύμβολο εξαγνισμού και καθαρμού. Μέσα από 



το βάπτισμα, ο πιστός απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα, αναγεννάται 

πνευματικά και δέχεται την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Στους περισσότερους 

χριστιανικούς ναούς υπάρχει νερό ,που σύμφωνα με την παράδοση, έχει αγιαστεί από 

την Παναγία ή από κάποιον άγιο. Το νερό αυτό ονομάζεται αγίασμα και οι πιστοί το 

πίνουν με ευλάβεια, γιατί θεωρείται θαυματουργό και θεραπευτικό. Το αγίασμα του 

νερού, την ημέρα τω Θεοφανίων προβάλλεται με μεγάλη επισημότητα, μόλις ο 

παππάς ρίξει το σταυρό μέσα στα νερά του τόπου. Αυτός που θα πέσει και θα 

καταφέρει να πιάσει πρώτος το σταυρό, δέχεται τις τιμές και τις ειδοκιμασίες των 

συνανθρώπων του. 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το νερό για το Ισλάμ. 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. Ο προφήτης Μωάμεθ δίδασκε ότι το δικαίωμα 

πρόσβασης στο νερό ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως. Το πέρασμα 

μέσα από το νερό και η καθαριότητα αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για την 

ισλαμική θρησκεία. « Η καθαριότητα αποτελεί το ήμισυ της πίστης», πρεσβεύει ο 

Μωάμεθ και παροτρύνει τους πιστούς να πλένονται, προτού προσευχηθούν κατά το 

διάστημα της ημέρας ή αγγίξουν το Ιερό Κοράνι. Η καθαριότητα επιτυγχάνεται μέσα 

από το πλύσιμο με καθαρό, αγνό νερό, χωρίς το τελευταίο να ανμιγνύεται 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. 

Ανάλογη είναι η σπουδαιότητα του νερού και για την ιουδαϊκή θρησκεία. Στην 

Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι το νερό προϋπήρχε της ζωής, πριν από κάθε ύλη. Η 

καθαριότητα του σώματος με νερό για λόγους πίστης και σεβασμού στη θρησκεία 

απιτείται τόσο από τις γυναίκες, όσο και από τους άνδρες. 

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. 

Εκτός από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, το νερό αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για 

άλλες θρησκείες και αρχαίες δοξασίες. Οι Ιάπωνες θεωρούν ότι η γη δημιουργήθηκε 

από μια σταγόνα της υγρής ύλης που έπεσε από το Χάος, ενώ οι Ασσύριοι δοξάζουν 

το νερό ως την πηγή δημιουργίας του σύμπαντος. Η βροχή είναι για πολλούς λαούς, 



το ουράνιο σπέρμα που γονιμοποιεί τη γη και την κάνει να βλασταίνει. 

Οι Ινδιάνοι Πίμα του Μεξικού μιλούν για μια πολύ όμορφη γυναίκα ( τη μητέρα -Γη) 

που γονιμοποιήθηκε από μια σταγόνα, που έπεσε από ένα σύννεφο. Οι ινδουϊστές 

πιστεύουν ότι ο πρώτος άνθρωπος φτιάχτηκε από γη, νερό και αέρα. Συνήθιζαν να 

χτίζουν τους ναούς τους κοντά στο υγρό στοιχείο και επιβαλλόταν οι πιστοί να 

πλένονται, προτού εισέλθουν στους χώρους της λατρείας. Σύμφωνα με τη θρησκεία 

τους είναι υποχρεωμένοι να πλένονται κάθε πρωϊ. Οι Κινέζοι αντιλαμβάνονταν τον 

κόσμο σαν μια άμαξα, που γύρω της υπάρχουν 4 θάλασσες. Ο ουρανός είναι η σκεπή 

της άμαξας και έχει πολλά πατώματα. Ανάμεσα στον Ουρανό και τη γη βρίσκονται τα 

αστέρια. 

Τέλος, 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. 
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