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Το αρχαίο ελληνικό ύδωρ.  είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης

Στη στερεή κατάσταση  ονομάζεται πάγος.

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:

να_ρός , ά, όν, (νάω) 

A. flowing, liquid, “Δίρκη” A.Fr.347; “ναρὰ καὶ κρηναῖα ποτά” S.Fr.621; cf. νηρός.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%
3Aalphabetic+letter%3D*n%3Aentry+group%3D3%3Aentry%3Dnaro%2Fs> 

ΕΤΥΜ. < μεσν. νερό(ν) < νηρόν; ουδ. τού μτγν. επιθ. νηρός <*πρόσφα-

τος, φρέσκος» (κυρ. για ψάρια), συνηρημένος τ. τού αρχ. νεαρός. Η λ.

απέκτησε τη σημερινή της σημ. από τη συνεκφορά νεαρον / νηρόν

ύδωρ, στην οποία το επίΟ. υπερίσχυσε τού ουσ. και το αντικατέστη-

σε στην καθημερινή ομιλία. Ορισμένες φράσεις είναι μεταφραστικά  δάνεια, λ.χ.

κάνω μια τρύπα στο νερό (< γαλλ. donner un coup d’ epee dans I'eau).

Ο Γεωργιος Χατζηδακης  αφιερωνει ειδικο κεφαλαιο στο 280

Ετυμολογία:

νερό
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014
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Ακουαφόρτε : η κοινή ονομασία του νιτρικού οξέος. κυρλ. Δυνατο νερο. Παλαια το 
χρησιμοποιούσαν για τον καθαρισμό των μαρμάρων και απόφραξη νεροχυτών. Ακουαρέλλα : το 
υδροχρωμα

Λατινικα & Ιταλικά: aqua  

Water closet : απόπατος,συντεμνεται σε WC και το συναντουμε στις πορτες των αποπατων 
συχνότερα από οποιοδηποτε αλλο συνωνυμο.

Αγγλικά:  water

Eau sauvage μεταφραζεται αγριο νερο, δεν είναι οξυ (βλ. ακουαφόρτε) αλλα γνωστή μαρκα 

κολώνιας. Στη Λαρισσα το ετυμολογησαν από «οσο βαζεις τοσο μυριζ»

Γαλλικά: eau 

Απ οπου suci : νερουλάς > επώνυμο Σούτζος και Σούτσος 
Su boya : υδροχρωμα.
Σειχ σου: το νερο του σειχη. Περιοχη της  Θεσσαλονίκης, διασημη για τον περιβοητο Δρακο του 
Σειχ-σου που δεν σταματουσε το νερο, όπως οι δρακοι των παραμυθιων, αλλα ξεμοναχιαζε και 
βιαζε και σκοτωνε γυναικες. Πιαστηκε καποιος φτωχοδιάβολος, ο  Αριστειδης Παγκρατιδης και 
μετα από μια παρωδια δικης καταδικαστηκε τετρακις εις θανατον και εκτελεστηκε, χωρίς να 
μάθει ποτέ κανείς αν ήταν ο πραγματικός δράστης.
Το νερο του σειχη σηκωνει πολύ νερο. Διαβάστε περισσοτερα.

Τουρκικἀ: su

Ξενόγλωσσα

νάω ρέω
Ναρός  ρέων, ρευστός (ούδ. ναρόν = νερό)
Νατορ  ρεϋμα, ροΰς
νάμα ρέον ύγρό, πηγή,ρύαξ, ποταμός
Νασμος  ροή ύδατος, ρεύμα, πηγή, ρύαξ > πλεονασμός
Ναϊάς (ίων. Νηϊάς) νύμφη ρύακιού, ποταμού ή πηγής
Νηρευς  =άρχαϊος θαλάσσιος θεός
Νιιμηΐδες =νύμφαι της θαλάσσης

Από τη ριζα Να-

Ομόρριζα417
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Νιιμηΐδες =νύμφαι της θαλάσσης
ναυς  - ίων. νηϋς, γεν.
νηός, άττ. νεώς, δωρ. Νας :  πλοϊον
ναυκληρος
Ναυλος
ναυτης
ναυτιλια
ναυστολῶ
ναυσταθμος

Νεω κολυμβω
Νερος νερο
Νεωλκός
Νεώριον

Από τη ριζα Νε-

νη-αίς (νασίς)
νή-χω = κολυμβώ
νήξις = κολύμβηοη
νή-σος
νήσ-σα
νητ-τάριον
νησιώτης
νησιώτις
νότος
νότιος
νοτίς = ύγρασία, ύγρότης
νοτερός =ΰγρός, βροχερός

Από τη ριζα Νη-

Εικόνες:
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Νεροκουβαλητης
Νεροκρατης
Νεροφιδα
Νεροκανατο
Νεροκολοκυθα
Νερομπογια υδροχρωμα ακουαρέλλα
Νερομυλος
Νερομπούλι :φαγητό ή αφέψημα με νερό περισσότερο του δέοντος. 
Νεροπιστολο
Νερόπλυμα 
Νεροποντή
νεροπότηρο
νεροπούλι 
νεροσυρμή 
νεροσωλήνας 
Νεροτριβη
Νερουλάς
Νερουλός, νερουλιάζω, νερούλιασμα
Νεροχυτης μεταφορικως το πλυσιμο ων πιατων, η λαντζα.

Σύνθετα

Φράσεις:

για άτομα νέα. όμορφα και ζωηρά, όλο σφρίγος και ζωντάνια: κορίτσι ἤ παλληκάρι σαν τα κρυα τα νερα. 
δηλ. στο άνθος τής ηλικίας

σαν τα κρύα τα νερά 

Δηλ.  το αμνιακό υγρό έγκυου, επομένως έφθασε η στιγμή τού τοκετού

σπάνε τα νερά 

τής αρνησιάς το νερό που κατά τη λαϊκή παράδοση, πίνουν οι πεθα-
μένοι στον Κάτω Κόσμο και έτσι ξεχνούν όσα συμβαίνουν στη ζωή:
Πβλ. Λήθη  του Λορέντζου Μαβίλη 

Το  νερό τής λησμονιάς 
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το νερό που. κατά τη λαϊκή αντίληψη, κάνει
κάποιον αθάνατο ή επαναφέρει νεκρό στη ζωή: 

αθάνατο νερό 

(μτφ.) εκτιμώ, υπολογίζω,δείχνω σεβασμό και απεριόριστη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο (κάποιου)

πίνω νερό στο όνομα κάποιου

Λεγεται για κάτι διφορούμενο, ασαφές, που επιδέχεται πολλές ερμηνείες.
Το λέμε για κάτι που απέχει πολύ από το να είναι αληθινό ή τελειωμένο. Κάτι που απαιτεί ακομα 
περισσότερη προσπάθεια. πχ. «Αυτή η κουβέντα σηκώνει νερό» δηλαδή χρειάζεται πραπέρα 
επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.
Η έκφραση προέρχεται απο το ζύμωμα, όπου το νερό προστίθεται σιγά-σιγά. Οταν το ζυμάρι δεν έχει 
την επιθυμητή πλαστικότητα λέμε οτι σηκώνει (χρειάζεται) ακόμα νερό. Με την έννοια οτι  μπορεί να 
δεχθεί, να αντέξει ,  και άλλο νερό. Οι διάφορες συνταγές μαγειρικής λένε «ρίξτε νερό, όσο σηκώσει».

σηκώνει νερό

Οξύμωρον γιατι κρασι σημαινει ότι εχει ἤδη νερο.

βάζω νερό στο κρασί μου

Εννοεί το αυλάκι του νερόμυλου. Έγιναν οι προεργασίες και το εγχείρημα μπορεί να προχωρήσει.

μπήκε το νερό στ’ αυλάκι 

αισθάνομαι αμηχανία λόγω αλλαγής περιβάλλοντος ή μεταβολής των συνθηκών στις οποίες έχω 
συνηθίσει να ζω και να κινούμαι, είμαι έξω από το στοιχείο μου. Άγνωστα νερά, θάλασσες που δεν έχω 
ξανά ταξιδέψει και μου δημιουργούν ανασφάλεια.

χάνω τα νερά μου I είμαι έξω απ’ τα νερά μου

κάνω (κάποιον) να συμφωνήσει μαζί μου, να ταυτιστεί με τις απόψεις μου ή να προσεγγίσει τις 
επιδιώξεις, τις διαθέσεις μου κ.λπ.
Βαζω καποιον να ακολουθησει τα απόνερα του πλοιου μου, την δικη μου γραμμη πλευσης, επομενως 
τις αποψεις μου.

φέρνω στα νερά μου (κάποιον) 

συμμορφώνομαι με τις άποψεις (κάποιου), ενεργώ σύμφωνα με τις επιθυμίες του. συνήθ. για να 
πετύχω κάτι: 
Τα νερα είναι το ιχνος που αφινει το πλοιο σχιζοντας τη θαλασσα, τα απόνερα. Το«πάω»  λεγεται με την 
εννοια «ακολουθω την πορεια»   καποιου.

πάω με τα νερά (κάποιου) 

δεν καταφέρνω τίποτε, ματαιοπονώ. :

κάνω μια τρύπα στο νερό 

Τα χανει με την παραμικρη δυσκολια.

πνίγομαι σε μια κουταλιά  νερό

Από τις ελληνικες παραδόσεις είναι Μαγικο νερο που κανει μουγγό αυτόν που θα το πιει.

ήπια το αμίλητο νερό

για πρόσωπα φιλάργυρα και ηθικώς ανάλγητα  

δεν δίνει τού αγγέλου του νερό
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σίγουρα, τουλάχιστον: αυτό το σπίτι πουλιέται είκοσι εκατομμύρια μεσ΄  στο νερό.
Τιμή συμφωνίας για την παράδοση πλοίου. Έτοιμου να πλεύσει και καθελκυσμένου.
Είναι μια τιμή που δεν περικλείει κινδύνους επομένως ασφαλής. 
Σήμερα λεμέ αντίστοιχα με το κλειδί στο χέρι. 

Μεσ΄  στο νερό

συμβάλλω (συνήθως χωρίς πρόθεση) στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων (κάποιου) (πβ. κ. λ. 
νεροκουβαλητής) 

κουβαλάω νερό στον μύλο (κάποιου)

πολύ γρήγοραή νερακι εμαθε νερακι το μαθημα του. Σημερα το λεμε με την ἔννοια «από στήθους, απ΄ 
εξω»

σαν (το) νερό 

Οι συγγενικοι δεσμοι διατηρουνται.

το αίμα νερό δεν γίνεται 

Δεν διαφερουν καθόλου

(μοιάζουν) σαν δυο σταγόνες νερό

προκαλώ σκόπιμη ασάφεια σχετικά με κάτι, για να παραπλανήσω, να αποπροσανατολίσω κ.λπ.: αντά 
τα λέει για να θολώσει τα νερά. Μη δίνεις σημασία συν. Αμολάω μελάνι .

Θολώνω τα νερά

Εδώ ο υποκορισμός εχει την εννοια της σπανιότητας. Αναλογο θα πουμε το ψωμι ψωμάκι. 

Λέω το νερό νεράκι

Να διαλυθουν οπως το νερο διαλυει το αλατι,  σημαίνει: να τα ξεχασουμε αλλά και άλλοτε:  να τα 
κρατησουμε μυστικα. 

όσα είπαμε, νερό κι αλάτι 

πάω να ουρήσω  ἤ θελω το ψιλό μου . Το πλήρες είναι «το ψιλό νερό»:τα ούρα. 
Πβλ. Την μαντιναδα
Της χηρας το ψιλο νερο και τον καρκίνο ΄γιαινει
Προπάντος να το πιεί κανεις απ την πηγη που βγαίνει.

πάω προς νερού μου 

Χωρις πειρα ανοικτης θαλάσσης, επομενως ασχετος.

Καπετάνιος του τού γλυκού νερού 

Το καραβι «κανει νερα »  σημαινει  « νερα εισερχονται  στο κυτος του καραβιου» το καράβι δεν κανει 
τιποτε …  απλως βυθιζεται!
Γενικα σημαινει δεν λειτουργει κανονικα, δεν συμπεριφερεται σωστα, με απατα.  
νερά (τα)  η ίσαλος γραμμή του πλοίου.

τελευταία μου κάνει νερά

5. (ειδικότ.) ποτήρι ή μπουκάλι με νερό: 
πιάσε ένα νερό! φέρε ένα νερό || ένα νερό μονάχα θέλω, αν έχετε την καλοσύνη || αγόρασα
ένα νερό  από το περίπτερο· ΦΓ. (μτφ.) ένα ποτήρι νερό η στοιχειώδης περιποίηση ή φροντίδα: δεν μου έχει 
προσφέρει ούτε ένα ποτηρι νερό. Πβλ. Ένα νερο κυρα-Βαγγελιώ ἤ και την ΦΡ «ένα νερό! άλλο πράγμα!»

6. {συχνά κ. στον πληθ.) η βροχή, η βροχόπτωση: έκανε πολλά νερά  φέτος || έφερε πολύ νερό
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6. {συχνά κ. στον πληθ.) η βροχή, η βροχόπτωση: έκανε πολλά νερά  φέτος || έφερε πολύ νερό
απόψε (έβρεξε πολύ) || (παροιμ.) «αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα. χαρά σ' εκείνον τον 
ζευγά που 'χει πολλά σπαρμένα» || φάγαμε πολύ νερό (βραχήκαμε) ,μουλιάσαμε, γιναμε λούτσα, παπί.

7. (συχνά κ. στον πληθ.) αποθέματα νερού, υδάτινες πηγές, γεωτρήσεις κ.λπ.: σ'αυτό τον τόπο υπάρχουν 
άφθονα νερά || πόλεμος για το νερο || βρίσκω  νερό (με γεωτρηση)  χτυπάω
φλέβα νερού || έλλειψη νερού (λειψυδρία) 

8. η παροχή ύδρευσης
μας έκοψαν το νερό || έσπασαν οι σωλήνες τού νερου ΦΡ. 
(α) το νερό τρέχει είναι σε συνεχή ροή (για ανοιχτή βρύση): κλείσε τη βρύση,
γιατί τρεχει και θα πλημυρίσουμε (επίσης για διαρροή):τρεχει το νερο· πρέπει να φω-
νάξουμε υδραυλικό.
(β) ανοίγω / κλείνω το νερό ανοίγω / κλείνω τη βρύση ή τον διακόπτη παροχής νερού 

9. η κατανάλωση νερού: οικονομία στο νερό

10. (συνεκδ.) ο λογαριασμός για την ύδρευση:
μας ήρθε το νερό! πλήρωσα το νερό .

11. φάση πλυσίματος ρούχων: του έκανα τρία νερά αλλά δεν καθάρισε 

12. νερά (τα) αποχρώσεις σε ξύλα. μάρμαρα κ.λπ.. Που μοιάζουν με κυματοειδείς γραμμές: μάρμαρο μαύρο 
με άσπρα νερά

(ως επίρρ.) πολύ καλά, απέξω και ανακατωτά: ξέρω / λέω το μάθημα13.
Νεράκι (πβ. νεράκι). — (υποκ.) νεράκι (το) |μεσν.| (βλ.λ.).

(παροιμ.) «αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα. χαρά σ' εκείνον τον ζευγά που 'χει 
πολλά σπαρμένα» 

Αλλού χτυπάει το νερό κι αλλού βροντάει ο μύλος.

Άνεμος και νερό στο σακί δε χωράνε.

Ας το πάρει το ποτάμι.

Άσε να βρεις το ποτάμι κι απέ (μετά) γδύνεσαι. (βιασύνη)

Άτυχος πάει να πνιγεί, στερεύουν τα πηγάδια.

Γράφει στο νερό και σπέρνει στη λίμνη. (ακατόρθωτο)

Γυρεύει με το βελόνι ν’ ανοίξει πηγάδι.

Δίχως νερό ο μύλος δεν αλέθει.

Διψάει η αυλή μας για νερό κι εμείς το χύνουμε έξω.

Με κουβαλητό νερό δε γυρνάει ο μύλος.

Έμεινε στα κρύα του λουτρού.

Θέλω να πνιγώ μα φοβάμαι το ρέμα.

Κάθε νερόμυλος θέλει νερό.

Και μια γουλιά νερό να πιεις, στραβά σε πνίγει.

Και στη βρύση να πάει θα στερέψει. (άτυχος)

Και στη βρύση να πάει νερό δε βρίσκει…

Κοπανίζει το νερό με το γουδί.

Κουβαλάει νερό με το κόσκινο. (αδύνατο)

Με το κουτάλι πηγάδι δεν αδειάζει.

Μη ρίχνεις πέτρα στο πηγάδι που σε δρόσισε. (Αχάριστος)

Ο διψασμένος πίνει με σιωπή.

Παροιμίες:
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Ο διψασμένος πίνει με σιωπή.

Όποιος αδειάζει χωρίς να γεμίζει, γρήγορα θα βρει τον πάτο.

Όποιος διψά, πίνει χωρίς να μιλά.

Όποιος διψάει, πηγάδια βλέπει. (επιθυμίες)

Όποιος θέλει να πνιγεί δεν το διαλαλεί.

Όποιος πάει στο νερό, εκείνος γεμίζει το σταμνί του.

Όπου περπατεί το ποτάμι από κει θα πιεις νερό. (Από τους πλούσιους έχεις οφέλη…)

Όταν διαβαίνεις γέφυρες ξεπέζευε.. (Όταν κάνεις κάτι επικίνδυνο, πρόσεχε!)

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

Όταν σμίξει σταγόνα με σταγόνα, γίνεται ποτάμι… (ένωση = δύναμη)

Πηγάδι που σε δροσίζει μην το πετροβολάς.

Πολλές φορές πάει η στάμνα (η κολοκύθα) για νερό, μια φορά όμως σπάει. (Μια φορά αποτυγχάνουν)

Πρέπει να κυλήσει πολύ νερό κάτω από το γεφύρι.

Στάλα στάλα το νερό τρυπάει το λιθάρι…

Στη μικρή βρυσούλα πίνει κανείς πιο εύκολα νερό παρά στη μεγάλη βρύση. (Οι ευκαιρίες είναι ανάλογες 
με τις δυνατότητές μας.)

Στο γάμο σου θα κουβαλάω νερό με το κόσκινο.

Στύβει την πέτρα και βγάζει νερό. (χειροδύναμος - δυνατός)

Ταράζει τα νερά.

Το καλό πηγάδι, όσο νερό κι αν βγάζει δεν ξεραίνεται. (Καλές επιχειρήσεις = κέρδη)

Του αχάριστου η ψυχή, τρύπιο πιθάρι μοιάζει που το γεμίζει με νερό και μονομιάς αδειάζει.

    ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/148#ixzz36hwWYAK5

Δες 241 νερό παρ. 377,433,486, 536, S37, 551, 630, 949, 950, 1 038. 1.107, 1.221, 1.354, 1.449, 1.464, 
1.504, 1.535,1.726

Το υδωρ (νερο) δεν απανταται μόνο του στην καθομιλουμένη. 

Σταγόνες υδατος πετρας κοιλαίνουσι
Θα το δουμε σε λόγιες παροιμίες 

Αντληση ομβριων υδατων
Περι ανεμων και υδάτων
Αγιασμος των υδάτων
Εταιρεια Υδάτων

Και  φρασεις

Υδροφόρον,
Υδρωπικια, (Αγγλ. Dropsy!)
Υδαρές ,
Υδροφιλο βαμβάκι,
Υδραγωγειον, υδραγωγος ,
Υδραργυρος,
Υδρια,
Υδροκεφαλος,
Υδρομέλι,
Υδροχαρές φυτο, 
Υδροκυανιον ,
Υδροχόος 

Και σε συνθεση οπου ειναι συχνοτατο:

Υδωρ
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Υδροχόος 

Τα Ύδατα της Στυγός είναι οι πηγές 
του ποταμού Κράθη στον Χελμό 
της Αχαΐας σε υψόμετρο 2.100 
μέτρα. Κατά την μυθολογία, η 
Στύγα ήταν Ωκεανίδα που είχε το 
παλάτι της στα Τάρταρα και την 
φυλάνε μέρα νύχτα δράκοι 
ακοίμητοι. Πιστευόταν ότι τα νερά 
της πηγής έβγαιναν από εκεί, από 
τα Τάρταρα και το παλάτι της 
Στύγος.

__________________________________________________________________________
Στύξ, ἡ, gen. Στ γός, (στυγέω) απ οπου και το επιθετο στυγερός που σημαινει   μισητό, αηδιαστικό, απεχθές, μισαλλόδοξο, 
αποτρόπαιο, σιχαμερό. Σημερα χαρακτηριζουμε στυγερο εγκλημα αυτό που η δικαιοσυνη ονομαζει «ιδιαζοντως ειδεχθές»  



Στην Τιτανομαχία ήταν με το μέρος του Δία, όταν αυτός πολέμησε τον πατέρα του τον Κρόνο. 
Παιδιά της ήταν το Κράτος, η Βία, ο Ζήλος και η Νίκη. Στα ύδατα της Στύγας ορκίζονταν όλοι οι 
θεοί, ακόμη και ο Ήλιος: ήταν ο μεγαλύτερος όρκος που μπορούσε να κάνει ένας θεός και εκεί 
εξέτιαν την ποινή τους οι θεοί όταν ήταν τιμωρημένοι. Έλεγαν πως όποιο ον ζωντανό έπινε από 
το νερό της πέθαινε, και οποιοδήποτε μέταλλο το βουτούσαν στο νερά της έλιωνε[2]. Εκεί 
βούτηξε τον Αχιλλέα η μητέρα του Νηρηίδα Θέτιδα και έγινε άτρωτος, αλλά τον κρατούσε από 
την φτέρνα και έμεινε το μοναδικό τρωτό σημείο στο σώμα του.

Το υδωρ της Στυγός 

Η ΠΥΘΙΑ ΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΠΟΔΟΣ

Από τα πρωτα χρονια της Βυζαντινής  αυτοκρατορίας έγιναν 
προσπάθειες,  νομοθετικές  και μη, για την εξαφάνιση της 
μαντείας . Η αίτηση χρησμού προς τους Δελφούς, από τον 
Ιουλιανό τον παραβάτη πήρε την ηττοπαθή απάντηση :
«Είπατε τώ βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά, ουκέτι 
Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν 

λαλέουσαν, Απέσβετο και λάλον ύδωρ»,
δηλαδή
«Πείτε στον βασιλιά, ότι στο χώμα κείτεται ο έντεχνος αυλός, ο 
Φοίβος δεν έχει πια κατοικία, ούτε δάφνη μαντική, ούτε πηγή 
ομιλούσα. Χάθηκε και το νερό που μιλούσε» 
Κοινως:
δεν εχουμε φραγκο, οι δουλιές κοψανε, επιδοτηση δεν μας 
δινετε, ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ! 

Το λαλον υδωρ

Το αρχικό Eau de Cologne, υδωρ Κολωνίας,  είναι ένα άρωμα 

Υδωρ Κολωνίας 
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Το αρχικό Eau de Cologne, υδωρ Κολωνίας,  είναι ένα άρωμα 
εσπεριδοειδών από οινοπνεύμα που ξεκίνησε στην Κολωνία το 1709 
από τον Giovanni Maria Farina (1685 - 1766), άρωματοποιό  από Santa 
Maria Maggiore Valle Vigezzo. Ονόμασε το άρωμα του Eau de Cologne 
προς τιμήν της πόλης της  νέας διαμονής του.

Από το επεισόδιο Ιησού  - Σαμαρίτιδος:
5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ιακὼβ [τῷ] 
Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ: Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32 6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ιακώβ. ὁ οὖν Ιησοῦς 
κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ: ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 

7 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, δός μοι πεῖν: 

8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 

9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις, πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς 
Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ιουδαῖοι Σαμαρίταις. Λκ 9:52, Ιω 8:48 10 ἀπεκρίθη Ιησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῇ, εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας 

αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 11 λέγει αὐτῷ [ἡ γυνή], κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ 

φρέαρ ἐστὶν βαθύ: πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; Ιερ 2:13 12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

Ιἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα 

αὐτοῦ; 13 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν: Ιω 

6:58 14 ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ 

ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 

6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38 15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ 
διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 16 λέγει αὐτῇ, ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 17 
ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ 
ἔχω: 18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ: τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 

19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14

Νερό

Το ὕδωρ το ζῶν

Τα καστρα υπεφεραν από θεματα υδροδοτησης. Στην Ελλάδα, σπανιότατα ειχαν τηνευχέρεια 
μιας συνεχους παροχής νερου. Βασιζονταν σε στερνες που γέμιζαν από τη βροχή ή από νερο 
που συγκεντρωναν πριν την πολιορκια.

Οι πολορκητες απεκλειαν καθε παροχη νερου, και αν διεθεταν χρονο και εφοδια, περιμεναν οι 
πολιορκουμενοι να παραδοθουν καταταβεβλημενοι από την πεινα η τη δίψα. 

Με τους καταπελτες τους πετουσαν μεσα στο καστρο  πετρες που κατέστρεφαν πηγάδια, 
εμποδιζαν την κυκλοφορια των  πολιορκουμενων* και την προμηθεια νερου. Εκτος από πετρες 
πετουσαν ψοφίμια, φιδια, κεφαλια εκτελεσμενων αιχμαλωτων και κάθε τι που μπορουσε να 
δημιουργήσει  λοιμώξεις, πανικό ἤ πτωση του ηθικού.

Εμπρηστικα βληματα πετιωντουσαν αφειδως και προκαλουσαν καταναλωση νερου. 

Παραθέτω τρεις παραλαγές από το  Δημοτικό ποίημα "ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ  ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ

Α' παραλλαγή : 

Ἤ ΒΟΡΙΑΣ  Ἤ ΜΟΥΡΙΑΣ  Ἤ  ΣΟΥΡΙΑΣ" 2083.102  όπου με μυθολογικές εξηγήσεις 
διεκτραγωδείται η λειψυδρία του κάστρου: 

Το νερο ηταν ο εφιαλτης του καστρου. Ο Δρακος των μεσαιωνικων τραγουδιων,  που κοβει το 
νερο του καστρου ειναι η εκφραση αυτου του συνεχους φοβου της λειψυδρίας.

Η λειψυδρια στα μεσαιωνικά καστρα.
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Α' παραλλαγή : 

—Καλόν το Κάστρο της Βορριάς , μέσα νερό δεν έχει. 

Τρία κορίτσια Καστρινά κείνο παρακαλούνε :

—Αφήστε, δράκοι, το νερό, να πιουν οί διψασμένοι, 

για να πλυθοϋν οί άρρωστοι, οί κακολερωμένοι.

Β' παραλλαγή : 

Καλόν το Κάστρο τής Μουριάς, μέσα νερό δεν έχει, 

τρία κορίτσια Καστρινά κείνο παρακαλούνε : 

—Αφήστε, δράκοι, το νερό, να πιουν οί διψασμένοι, 

για να πλυθοϋν οί άλουστοι οί κακολερωμένοι.

Γ' παραλλαγή : 

Καλόν το Κάστρο τής Ώριας λίγο νερό κρατάνε, 

αν είναι κι' άλλο λιγοστό, οί δράκοι το κρατάνε. 

—Πελΰστε, δράκοι, το νερό να πιουν οί διψασμένοι, 

για να πλυθοϋν οί έμορφοι και κακολερωμένοι.

_______________________________________________________________________________

*) Δεν αισθανεσαι ασφαλης όταν ξερεις ότι ανα πασαν στιγμη μπορει να σου ερθει στο κεφαλι 
μια κοτρωνα των 25 κιλων! 
Στην αρχη ενας τρομερος πονοκέφαλος και κατοπιν μεταβαινεις εις  τοπον χλοερον. Ετσι δεν 
πας ουτε προς νερου σου.

  

Παραδείγματα, Αναφορές,Ποίηση

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS9/nero.pdf
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