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[1] 

(μουσική) 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Το κύμα σκάει στην ακτή και χάνεται πάλι 

στα βάθη της θάλασσας. Αν προσέξετε θα 

δείτε γλάρους, πελεκάνους και πολλά είδη 

αποδημητικών πουλιών. 

(μουσική / μπαίνει στη σκηνή ένα πουλί 

‘πετώντας’) 

ΠΟΥΛΙ 

Τρέφομαι από τη θάλασσα και ξεκουράζομαι 

στα κύματά της. 

(αποχωρεί το πουλί ‘πετώντας’ / μουσική) 

 

[2] 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Καβούρια ξεπηδούν από το κύμα κα  

περπατούν στην παραλία. 

(μουσική / μπαίνουν στη σκηνή δύο 

κάβουρες με χαρακτηριστικό βηματισμό) 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ  1 

Οι άνθρωποι μπαζώνουν τις ακτές για να 

φτιάξουν περισσότερη στεριά. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ  2 

Δεν σκέφτονται τους φίλους μου που 

παίζουν εκεί. 

(φεύγουν οι κάβουρες / μουσική ) 

 



3 

 

[3] 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Ο Τζέικ πέφτει στο νερό για να πάει 

στους φίλους του που ζουν στο βυθό της 

θάλασσας. Πρώτα συναντάει ένα δελφίνι. 

(μπαίνει στη σκηνή ένα δελφίνι) 

ΔΕΛΦΙΝΙ 

Τζέικ, καλωσόρισες στο βυθό της 

θάλασσας. Σε ευχαριστούμε που ήρθες να 

μας δεις.  

(φεύγουν το δελφίνι / μουσική ) 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Μετά συναντά ένα μεγάλο πολύχρωμο ψάρι. 

(μπαίνει στη σκηνή ένα πολύχρωμο ψάρι) 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΨΑΡΙ 

Καλώς ήρθες Τζέικ. Σ’ αγαπάμε. 

(φεύγουν το πολύχρωμο ψάρι / μουσική ) 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Στη συνέχεια βλέπει ένα κοπάδι από μικρά 

ψάρια. Μοιάζει με σχολείο που πάει 

εκδρομή. Κολυμπούν το ένα κοντά στο 

άλλο, σχηματίζουν μεγάλες ομάδες κι έτσι 

προστατεύονται από τις επιθέσεις μεγάλων 

ψαριών. 

(μπαίνει στη σκηνή ένα κοπάδι από ψάρια 

χορεύοντας / μουσική ) 

ΨΑΡΙ 1 

Οι άνθρωποι βρωμίζουν τη θάλασσα. Η 

ρύπανση καταστρέφει τα πάντα. 
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ΨΑΡΙ 2 

Να πεις στα παιδιά για τα ωάρια και τα 

ζώα που ζουν στο βυθό. Να τους πεις πως 

όλα αυτά θα χαθούν αν οι άνθρωποι 

συνεχίσουν να ρίχνουν τα σκουπίδια τους 

στη θάλασσα. 

ΨΑΡΙ 3 

Οι Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να 

γίνει το κοράλλι τόσο μεγάλο και όμορφο. 

ΨΑΡΙ 4 

Οι άνθρωποι να μην ψαρεύουν τόσο. 

ΨΑΡΙ 5 

Αν ήταν οι άνθρωποι πιο προσεκτικοί, θα 

ήταν όλα καλύτερα. 

(φεύγουν τα ψάρια / μουσική ) 

 

[4] 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Φεύγουν τα ψαράκια, και λίγο πιο πέρα νά 

μια θαλάσσια χελώνα. 

(μπαίνει στη σκηνή μία θαλάσσια χελώνα) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ 

Οι άνθρωποι πετούν κάθε είδους πλαστικά, 

μπαλόνια, σακούλες, παιχνίδια, 

μπουκάλια. Φαίνεται πως δέν 

καταλαβαίνουν τί κάνουν. Πολλοί φίλοι 

μου χάνονται εξαιτίας τους. Νομίζουν ότι 

τα μπαλόνια και οι σακούλες είναι 

μέδουσες. Τα τρώνε και πεθαίνουν. Το 

χειρότερο όμως είναι άλλο οι παραλίες 

είναι τόσο βρόμικες από τα σκουπίδια των 
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ανθρώπων  που δεν υπάρχει χώρος ν’ 

αφήσουμε τ’ αβγά μας στην άμμο. Ακόμη κι 

όταν βρούμε χώρο καθαρό, έρχονται κάτι 

μηχανήματα με ρόδες… 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

(διακόπτει) …αυτοκίνητα τα λένε οι 

άνθρωποι… 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ 

(συνεχίζει) …και τα σπάζουν. Αυτό είναι 

το σοβαρότερο πρόβλημά μας. 

(φεύγει η θαλάσσια χελώνα / μουσική) 

 

[5] 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Έπειτα ο Τζέικ συναντά μία βίδρα. Παλιά 

οι άνθρωποι κυνηγούσαν της βίδρες για το 

δέρμα τους. Έφτιαχναν γούνες, καπέλα κι 

άλλα δερμάτινα είδη. Τώρα τελευταία αυτό 

το κακό έχει σταματήσει. Όμως η ζωή στη 

θάλασσα έχει γίνει αφόρητη από τη 

ρύπανση για τι όλα τα σκουπίδια τους οι 

άνθρωποι τα πετούν στη θάλασσα. Στη 

συνέχεια ο Τζέικ συναντά μία φώκια. 

(μουσική / μπαίνει στη σκηνή μία φώκια) 

ΦΩΚΙΑ 

Τζέικ, έχω να σου κάνω ένα παράπονο, να 

το μεταφέρεις στους ανθρώπους μήπως 

διορθωθούν. Πρέπει να σταματήσουν ν 

βρωμίζουν τη θάλασσα μ’ επικίνδυνα 

πράγματα. Τις προάλλες ένα πετρελαιοφόρο 

βυθίστηκε στα μέρη μας κι όλο το 

πετρέλαιο που μετέφερε χύθηκε στη 
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θάλασσα. Νιώθουμε παράξενα από τότε. 

Αρρωστήσαμε. Δες τα σημάδια στο σώμα 

μας. Πολλές φώκιες πέθανα κι άλλες είανι 

ετοιμοθάνατες. Αν συνεχιστεί αυτό το 

κακό, σε λίγο καιρό θα έχουμε όλες 

πεθάνει. 

(φεύγει η φώκια / μουσική) 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Μετά συνάντησε τις αλικόρες, που είναι 

οι αγελάδες της θάλασσας. Ήταν λυπημενες 

για τι η θάλασσα γέμισε σκουπίδια και 

χημικά. Δεν βρίσκουν εύκολα τροφή και 

μείνανε λίγες αλικόρες. 

 

[6] 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Ο Τζέικ, αφού τελείωσε το ταξίδι του στη 

θάλασσα, πήγε στον ουρανό για να δεί από 

ψηλά τη θάλασσα. 

(μουσική / μπαίνουν στη σκηνή δύο 

κάβουρες με χαρακτηριστικό βηματισμό) 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ  1 

Από εκεί η Γη φαίνεται γαλάζια και 

λαμπερή. Η Γη, λη πιο σωστά η θάλασσα 

της Γης, είναι η μητέρα όλων των 

ζωντανών οργανισμών – κι όχι μόνο των 

ανθρώπων. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ  2 

Αν όλα τα παιδιά της Γης το μάθουν καλά 

αυτό το μήνυμα και δεν το ξεχάσουν 

μεγαλώνοντας, τότε είναι βέβαιο πως η 
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θάλασσα, ο αέρας και η στεριά του 

πλανήτη μας θα ομορφύνουν και πάλι. 

(φεύγουν οι κάβουρες / μουσική) 

 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδιά, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. 

Διαδώστε το μήνυμα του Τζέικ, απ’τη μια 

ως την άλλη άκρη του πλανήτη. 

(μουσική) 

 

ΤΕΛΟΣ. 

 

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 

Νικόλαος Νεράντζης 

Μπάκα Ελευθερία 
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