
Το Δελφινοκόριτσο 

Ένα παραμύθι για 
Θάλασσες, 
Γιοφύρια και 

Καστροπολιτείες, 
βασισμένο σε 
μιαν ιδέα της 
Ασπασίας 

Παπαναστασίου 



Συνεργάστηκαν: οι τρεις Χάριτες 

• Ευαγγελία 
Ανθή 

• Ειρήνη 
Γιαρμενίτου 
• Αγγελική 
Κοσκολού 



Και 55 μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ’ 
τάξης του  

1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής 



Το ατρόμητο Δελφινοκόριτσο 

 λάτρευε τα 
παιχνίδια 

στη 
θάλασσα, τα 
ψάρια και τα 

φύκια του 
βυθού 



Εκεί, πίστευε πως είχε τα παλάτια της 



Της άρεσε να ψαρεύει με τις φίλες της, 
αλλά πρόσεχε να μην καταστρέφει τα 

λιβάδια της ποσειδωνίας 



Το βένθος, οι οργανισμοί που ζουν στον 
βυθό ήταν  προστατευόμενοί της 



Συχνά προειδοποιούσε τους θαλάσσιους 
πληθυσμούς για τη ρύπανση 



Σεβόταν και αγαπούσε τον γαλάζιο 
πλανήτη που είναι το μεγάλο μας σπίτι 



Μια μέρα, ενώ κολυμπούσε, αντίκρυσε από 
μακριά ένα καράβι. -«Ποιος είναι αυτός ο 

όμορφος νέος στην κουπαστή;», αναρωτήθηκε 



Ξαφνικά, ο αέρας δυνάμωσε και ξέσπασε 
μια τρομερή καταιγίδα. Τα κύματα 

αναποδογύρισαν το καράβι 



Ο νέος κινδύνευσε να πνιγεί. Κρατώντας 
το κεφάλι του έξω από το νερό τον έβγαλε 

στη στεριά 



-Σωθήκαμε! φώναξε χαρούμενη 



Του τραγούδησε ένα μαγευτικό τραγούδι 
και τον άφησε μ’ ένα φιλί, αφού 

βεβαιώθηκε ότι θα ερχόταν βοήθεια  





-«Πού βρίσκομαι;», ρώτησε ο νέος.«Μια 
θεσπέσια μελωδία μού χάιδεψε 

 τα αυτιά…» 



-Είσαι στο «θεοφρούρητον κάστρο», 
στη Μονεμβασιά! 



-Στο «περιώνυμον άστυ», που ιδρύθηκε το 
583 μ.Χ. από Λάκωνες για να αποφύγουν 

τις επιδρομές των Αβάρων 



 
-Στο μοναδικό λιμάνι του Βυζαντίου στην 

Πελοπόννησο που ευνοήθηκε από τους 
αυτοκράτορες με χρυσόβουλλα 



- Στον παραδοσιακό οικισμό της 
Κάτω Πόλης με τη δυναμική εξέλιξη 



-Έλα, να σε φιλοξενήσουμε στα ενετικά  
σπίτια μας για να μας πεις τι σε φέρνει στα 

μέρη μας 



- Από κει θα αγναντεύουμε και την Αγία Σοφία, 
αντίγραφο του ναού της Κωνσταντινούπολης 



Εντωμεταξύ, το Δελφινοκόριτσο 

 δεν έπαυε να 
σκέπτεται 
τον νέο κι 

όλο πήγαινε 
στην ακτή 
μήπως τον 

ξαναδεί 



Μόνο της ενθύμιο ένα αγαλματάκι του 
που το έπλασε με υλικά της θάλασσας 



Ονειρευόταν βόλτες μαζί του 

 κουβέντες, 
γέλια, 

τραγούδια και 
χορούς δίπλα 
και μέσα στα 
κύματα κι η 
καρδιά της 

πετάριζε 



-Τι σε φέρνει στα μέρη μας, λοιπόν,  
νέε μου; 



- Η λαμπρή σας τεχνογνωσία. Πρέπει να 
μάθω πώς οι τεχνίτες σας κατασκευάζουν 

γεφύρια 



-Στον τόπο μου έχει πέσει συμφορά. Ό,τι 
κτίζουμε τη μέρα, το βράδυ γκρεμίζεται. 

Έχουμε αποκοπεί από τον έξω κόσμο 



-Κι οι συντοπίτες μου εγκαταλείπουν τα σπίτια 
τους αναζητώντας αλλού την τύχη τους 



-Τα μπουλούκια των μαστόρων της πέτρας 
σέβονται κι υπολογίζουν τη φύση, αλλά αυτό το 

πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν 



-Και να’ λεγα ότι δεν έχουμε πρώτη ύλη: ο 
σχιστόλιθος αφθονεί… 



- Ή τάχα μας λείπουν οι χορηγοί…ουρές 
κάνουν για να μας χρηματοδοτήσουν… 



-Μάλλον δε σου χρειάζονται τεχνικές 
γνώσεις,αλλά η συνδρομή της 

μάντισσας Malvasia 



- Θα τη βρεις στο κονάκι της, μόλις 
περάσεις την κεντρική πύλη του κάστρου  



Η Malvasia δεν το σκέφτηκε πολύ.  
– «Το γεφύρι σου θα στεριώσει, μόνο εάν 
θυσιαστεί στα θεμέλιά του η κόρη που σε 

έσωσε» 



- «Αυτό να το ξεχάσεις, φρικτή γυναίκα!», 
είπε ο νέος κι έτρεξε μακριά της 



Αναζήτησε την αγαπημένη του 
στην ακρογιαλιά 







Της είπε πως για χάρη της θα απαρνηθεί τα πάντα, την 
παλιά του ζωή, τον τόπο του, τα γεφύρια και τις 

καστροπολιτείες για να ζήσει κοντά της 



- «Εάν η θάλασσα είναι η ζωή σου, 
αυτή θα γίνει κι η δική μου!»,της είπε 





Και ζήσαν αυτοί καλά … κι εμείς 
καλύτερα! 


