
 
 

 
 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ 
 
Ο εκπαιδευτικός υποδέχεται την τάξη ή μεταμορφώνεται, φορώντας μια λευκή 
εργαστηριακή στολή, έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν αμέσως ότι πρόκειται για 
κάποιον ρόλο, για κάποιο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα αλλάζει ρόλους. 
Το παρακάτω κείμενο ή μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για 
να μιλήσει στα παιδιά για το νερό, τις ιδιότητες του κ.ό.κ.  
 
«Απίστευτο! Έχουμε επισκέπτες! Υποψήφια νέα μέλη! Καθίστε παιδιά. Να σας συστηθώ, 
είμαι ο Δρ. Τομ Άτομος και σας καλωσορίζω στην Κοινωνία του Αέναου Μπλε Κύκλου. 
Είμαστε οι υπερασπιστές, οι μελετητές, οι επιστήμονες, οι προστάτες της πιο σπουδαίας 
ουσίας του πλανήτη μας: του νερού. Και πάνω που ψάχναμε για βοηθούς! Μόνο που για 
να μας βοηθήσετε, πρέπει πρώτα να γνωρίσετε εμάς και τη δουλειά μας. Και πριν απ’ όλα 
να γνωρίσετε το ίδιο το νερό από κοντά. Από πολύ κοντά. Από πάρα μα πάρα πάρα πολύ 
κοντά! 
 
Τα πιο μεγάλα κομμάτια νερού φανταζόμαστε ότι είναι οι ωκεανοί, τα ποτάμια, οι λίμνες. 
Ποιο είναι όμως το πιο μικρό κομμάτι νερού; Ένα μπουκάλι νερό (το δείχνει) Ένα ποτήρι 
νερό; (το δείχνει) Μια κουταλιά νερό (τη δείχνει) Μια σταγόνα (τη δείχνει) Μισή σταγόνα; 
Ελάτε με τη φαντασία μας να γίνουμε για λίγο δισεκατομμύρια φορές μικρότεροι για να 
δούμε από κοντά το πιο μικρό κομμάτι νερού που υπάρχει… το μόριο του νερού! 
 
Ιδού! (εμφανίζει εκτύπωση της εικόνας ΗΟΗ) Αυτή η παρέα που βλέπετε είναι στην 
πραγματικότητα το πιο μικρό κομμάτι νερού. Τρεις φίλοι που κρατιούνται τόσο σφιχτά που 
μπορούν να μείνουν έτσι για εκατομμύρια χρόνια. Ένα άτομο του χημικού στοιχείου 
Οξυγόνο ενωμένο με δύο άτομα του χημικού στοιχείου Υδρογόνο. Γι’ αυτό και στη χημεία 
το μόριο του νερού γράφεται Η2Ο. Πάρα πάρα πάρα πολλά μόρια νερού αποτελούν το 
νερό. Μόνο μια σταγόνα αποτελείται από πολλά δισεκατομμύρια μόρια νερού. 
 
Βέβαια ανάλογα με το πώς απλώνονται τα μόριά του στο χώρο, το νερό έχει κι άλλα 
ονόματα: Λέγεται νερό όταν είναι σε υγρή μορφή (δείχνει το μπουκαλάκι), όταν είναι σε 
στερεά μορφή λέγεται πάγος (δείχνει λίγο πάγο) κι όταν είναι σε αέρια μορφή λέγεται 
υδρατμός. 
 
Το νερό είναι το πιο κοινό υγρό στον πλανήτη μας αλλά και το πιο παράξενο γιατί 
εμφανίζει μια σειρά από ιδιότητες που δεν τις εμφανίζουν άλλες ουσίες. Να μια πολύ 



 
παράξενη …παραξενιά του. 
 
Πότε τα παιχνίδια σας πιάνουν λιγότερο χώρο στο δωμάτιο; Όταν είναι πεταμένα παντού ή 
όταν είναι τακτοποιημένα στα ράφια τους; Μα φυσικά όταν είναι μαζεμένα. Ε λοιπόν με το 
μαγικό, υπέροχο και παράξενο νερό συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όταν είναι στέρεο, 
όταν δηλαδή είναι πιο «τακτοποιημένο», πιάνει περισσότερο χώρο. Γι’ αυτό αν βάλουμε 
ένα μπουκάλι με νερό στην κατάψυξη, όταν θα γίνει πάγος δεν θα χωράει πια και το 
μπουκάλι θα σπάσει. 
 
Το νερό είναι η πιο φτωχή και μαζί η πιο πολύτιμη ουσία: Φτωχή γιατί δεν έχει ούτε χρώμα, 
ούτε μυρωδιά, ούτε γεύση! Και πολύτιμη γιατί χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει. Το νερό 
βρίσκεται παντού στον πλανήτη μας! Που συναντάμε νερό; στον ουρανό, στη στεριά, 
στους ωκεανούς, στη θάλασσα, στις λίμνες και τα ποτάμια, στο σώμα μας, στο αίμα μας, 
στις τροφές μας… Το νερό ξεδιψά (στρογγυλή καρτέλα), θρέφει, καθαρίζει-διαλύει, 
ταξιδεύει-μεταφέρει, φροντίζει-προστατεύει και παράγει ενέργεια. Το νερό αποτελεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας του πλανήτη, του οργανισμού μας, του αίματος και 
των κυττάρων μας, των τροφών μας. Από που έρχεται όμως το νερό και που πάει; 
 
Για το πώς βρέθηκε τόσο νερό στη Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια δεν γνωρίζουμε 
ακόμη πολλά. Γνωρίζουμε όμως ότι από τότε, το ίδιο νερό, ταξιδεύει ασταμάτητα κι αλλάζει 
συνεχώς μορφές. Το ταξίδι του εκεί που τελειώνει ξαναρχίζει και επαναλαμβάνεται… γι’ 
αυτό και ονομάζεται Κύκλος του Νερού, ένας αέναος κύκλος που δεν σταματά ποτέ. 
(εμφανίζει εκτύπωση από τον κύκλο του νερού). Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό σε θάλασσες, 
λίμνες και ποτάμια. Το νερό εξατμίζεται, περνά δηλαδή στην αέρια μορφή, γίνεται δηλαδή 
υδρατμός, και μαζί με τους υδρατμούς από την αναπνοή των φυτών, ανεβαίνει στον 
ουρανό. Ανεβαίνοντας ψηλά στην ατμόσφαιρα, οι υδρατμοί κρυώνουν και γίνονται 
σταγόνες νερού ή ακόμα και κρυσταλλάκια πάγου… και ξαναπέφτουν στη Γη ως βροχή, 
χιόνι ή χαλάζι. Το νερό ξαναπέφτει στη θάλασσα ή στη στεριά. Στη στεριά μέρος του 
περνά στο χώμα και το απορροφούν οι ρίζες των φυτών, αποθηκεύεται προσωρινά σε 
λίμνες ή βαθιά μέσα στα πετρώματα, Μέσα από ρυάκια και ποτάμια καταλήγει πάλι στη 
θάλασσα… Κι από εκεί χάρη στον ήλιο ξαναρχίζει το ίδιο ταξίδι. Βλέπετε αυτή την πόλη 
δίπλα στη λίμνη; Θα σας μιλήσω γι’ αυτήν γιατί κρύβει κύκλους και διαδρομές του νερού 
που δεν έφτιαξε η φύση αλλά ο άνθρωπος!» 
 
...«Το νερό, έχει σπίτι παντού. Στον ουρανό, στη θάλασσα, στα ποτάμια και τις λίμνες. Ζει 
στα φύλλα των δέντρων, στο χώμα, στο σώμα των ζώων και των ανθρώπων. Θυμηθείτε 
όταν ιδρώνετε ή όταν κλαίτε... Ναι, ναι νερό εμφανίζεται... Παίζει, τρέχει, κάνει βόλτες, μια 
στη γη και μια στον ουρανό. 
  
Ναι, του αρέσει πολύ κι ο ουρανός. Με τη βοήθεια του ήλιου, εκεί που κολυμπάνε όλες οι 
σταγόνες μαζί στη θάλασσα ή στο ποτάμι, ζεσταίνεται το νερό. Και όταν παραζεσταθεί, 
αρχίζει να ανεβαίνει στον ουρανό σαν ατμός! Στον ουρανό, όταν φτάσει, μαζεύεται και 
δημιουργεί τα σύννεφα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ωραία που είναι τότε! Όπως ο 
άνεμος φυσά τα σύννεφα αρχίζουν το ταξίδι. Πηγαίνουν από εδώ-πηγαίνουν από εκεί, 
γυρνάνε όλη τη γη, πετώντας. Απίστευτη ελευθερία. 
 
Καμιά φορά, βέβαια, κάνει κρύο εκεί που πηγαίνουν, τότε μαζεύονται κοντά - κοντά για να 
ζεσταθούνε. Και ξαφνικά βαραίνουν και πλαφ-πλαφ πέφτουνε πάλι προς τη γη ως βροχή. 
Πω πω κωλοτούμπες και παιχνίδια και γέλια που κάνουν όταν πέφτουν πάλι στη γη! Μετά 
κυλάνε στα ποτάμια και στα ρυάκια. Κι όταν ζεσταθούν, ξανανεβαίνουν στον ουρανό. Έτσι 
δημιουργούνε ένα κύκλο, σα να χορεύουν! Το χορό αυτό τον λένε “Ο κύκλος του νερού”!» 


