
Παραδίδουν την Περσεφόνη. Θα επιστρέψει στο Μουσείο, 

Συνόδευσα την Περσεφόνη και βοήθησα τους άντρες να τη 
μεταφέρουν με ασφάλεια στο φορτηγάκι. Υποσχέθηκα στην Περσεφόνη 

ότι θα πηγαίνω στο μουσείο που θα βρίσκεται και θα την επισκέπτομαι.  



Το χωριό του Παντελή

Το χωριό μας είναι ένα πανέμορφο χωριό. Απλώνεται στην άκρη του 
κάμπου. Όλα τα σπίτια σκαρφαλώνουν στην πλαγιά του λόφου, 

αντικρίζουν τη θάλασσα, το στενό της Μυκάλης και το βουνό της 
Ανατολής.

Ο Παντελής και η Αγγέλα βρίσκουν το άγαλμα της Περσεφόνης

Ο Παντελής, καθώς έπαιζε, βρήκε θαμμένο το χέρι του αγάλαματος. 
Προσπάθησε να το τραβήξει αλλά χρειαζόταν εργαλεία. Το μεσημέρι, στο 
τραπέζι, ανέφερε στην οικογένειά του το περιστατικό όμως δεν τον πίστεψε 
κανείς. Θα ζηρτούσε τη βοη΄θεια της φίλης του της Αγγέλας την επόμενη 

ημέρα.



Ο Παντελής είναι πολύ αφηρημένος

Στην τάξη ο Παντελής ήταν σκεφτικός. Το μεσημέρι συναντήθηκε με την 
Αγγέλα. ΄Έπρεπε να τρανήξουν το άγαλμα από τα χώματα. 

Δυσκολεύτηκαν αλλά τα κατάφεραν. Έπρεπε όμως να το μεταφέρουν σε 
ασφαλές μέρος.

Βρίσκουν την Περσεφόνη

Ο  Παντελής και η Αγγέλα φόρτωσαν το άγαλμα της Περσεφόνης πάνω 
στο γάιδαρο του  Παντελή,τον Διαμαντή. Ήταν δύσκολη η επιχείρηση 

αυτή, όμως τα δύο παιδιά τα κατάφεραν. 



Τα παιδιά μεταφέρουν την Περσεφόνη στην αποθήκη με τον γάιδαρο

Επιτέλους ο γάιδαρος και τα παιδιά μετέφεραν με ασφάλεια  το 
άγαλμα της Περσεφόνης στην αποθήκη του σπιτιού του Παντελή. Γέμισε 
λάμψη και ομορφιά η αποθήκη! Τα δυο παιδιά σκέπασαν την Περσεφόνη 

με σανό κι άδεια τσουβάλια και επέστρεψαν στα σπίτια τους...

Μια αγάπη γεννιέται

Ο Παντελής αρρώστησε από βαρύ κρυολόγημα. Το ίδιο και η 
Αγγέλα. Τρεις μέρες το θερμόμετρο έδειχνε 39. Την τέταρτη μέρα ο 

Παντελής κατέβηκε στην αποθήκη να επισκεφτεί την Περσεφόνη. Του 
φαινόταν σαν όνειρο, ήταν όμως πραγματικότητα. Ο Παντελής δεν θα 

άφηνε να του πάρει κανείς την Περσεφόνη. 



Η Αγγέλα έρχεται στο σπίτι του  Παντελή για να διαβάσουνε

Τα παιδιά συζητούν. Η Αγγέλα προσπαθεί να πείσει τον  Παντελή να 
επιστρέψει το άγαλμα όμως ο  Παντελής είναι ανένδοτος. Θεωρεί ότι η 

θεά είναι δική του και θέλει να την κρατήσει. Ούτε όμως και ο 
Πλούτωνας κατάφερε να κρατήσει κοντά του την Περσεφόνη...

Ο Πλούτωνας αρπάζει την Περσεφόνη

Ο  Παντελής ξεφυλλίζει τη μυθολιογία για να μάθει πώς ο Πλούτωνας 
αρπάζει την Περσεφόνη και τη μεταφέρει στο παλάτι του. Μεταμορφώνεται 
σε νάρκισσο και όταν η Περσεφόνη σκύβει να τον κόψει, πετάγεται ένα 

άρμα που το οδηγούσε ο Πλούτωνας. Την άρπαξε και χάθηκαν στα 
βάθη της γης.



Ο Πλούτωνας με την Περσεφόνη

Η Δήμητρα θύμωσε με την αρπαγή της κόρης της. Μάταια περίμεναν οι 
άνθρωποι να βλαστήσουν τα χωράφια τους. Πλησίαζε η πείνα και ο 
θάνατος. Ο Πλούτωνας υπακούει στην εντολή του Δία να αφήσει την 

Περσεφόνη να ανέβει στη γη, όμως πριν φύγει από κοντά του της δίνει να 
φάει ένα σπυρί από ρόδι.

Ένα όνειρο πολύ ζωντανό!!!

Ο  Παντελής είδε ένα όνειρο πολύ ζωντανό. Είδε την Περσεφόνη μέσα 
στην εκκλησία ζωντανή. Έμοιζε με κατάξανθο κορίτσι με γαλανά μάτια. 
Καθώς την έπιασε από οτ χέρι και την οδήγησε έξω από την εκκλησία ο 

Παντελής ξύπνησε...



Οι συμμαθήτριές μου

Ο  Παντελής έβλεπε τις συμμαθήτριές του να παίζουν και ο νους του 
έτρεχε στην Περσεφόνη. Καμια από τις συμμαθήτριές του δεν ήταν όμορφη 
σαν την Περσεφόνη. Η μόνη που ξεχώριζε ήταν η αγαπημένη του Αγγέλα. 

Ξεχώριζε στο διάβασμα και στο παιχνίδι.

Ο  Παντελής στεφανώνει την Περσεφόνη

Ο  Παντελής ετοίμασε ένα στεφάνι από χρυσάνθεμα και στεφάνωσε την 
Περσεφόνη. Ο αγαπημένος περίπατος του  Παντελή ήταν στο Κάστρο. 

Καμάρωνε το φεγγάρι, που έπαιζε παιχνίδια στον ουρανό. Στο άνοιγμα της 
κάμαρας του κάστρου έβλεπε τη σκιά της Περσεφόνης. Πόσο αγαπούσε 

την Περσεφόνη...



Ο  Παντελής συναντά την Περσεφόνη στα χαλάσματα του κάστρου και η 
μητέρα του τον πιέζει να της πει το μυστικό που της κρύβει

Παντού βλέπει την Περσεφόνη και την καμαρώνει. Ήθελε πολύ να γείρει 
στην αγκαλιά της μητέρας του και να της μιλήσει για την Περσεφόνη και 

την αναστάτωση που έφερε στη ζωή του..

Το Κάστρο με τον  Παντελή και την Περσεφόνη

Κάθε βράδυ ονειρευόταν την Περσεφόνη και απόψε την ονειρεύτηκε την 
ίδια ώρα μέσα στο κάστρο. Κρατούσε ο Παντελής ένα ρόδι. Έφαγε εκε΄νος, 

έδωσε και στην Περσεφόνη. Δεν ήθελε να τον ξεχάσει ποτέ. Άνοιξε τα 
μάτια του και αντίκρισε την Αγγέλα που τον κοιτούσε σοβαρή και 

λυπημένη!



Η κατάρα της φύσης

Μπήκε ο Νοέμβρης με κρύο και βροχές. Ο παππούς και ο πατέρας του 
Παντελή ανησυχούσαν γιατί δεν είχε φυτρώσει το σιτάρι. Έπεσε πολύ χιόνι, 
σκέπασε τα πάντα, οι κορυφές των δέντρων κάηκαν και τα φύλλα τους 

έπεσαν. Η γη μαράζωσε, παντού σιωπή..

Η γιαγιά της Αγγέλας λέει παράξενα φαινόμενα

Έτρεμε το φυλλοκάρδι μας όταν ακούγαμε τις ιστορίες της κυρα-
Πολυξένης.. Κοιτούσαμε φοβισμένοι στις γωνίες, εκεί που φώλιαζε το 

σκοτάδι.. τραγουδούσαμε δυνατά για να διώξουμε το φόβο μας..



Οι π΄ρόσφυγες από τη Σμύρνη

Η γιαγιά της Αγγελικής, η κυρά-Πολυξένη, ήταν παραμυθού. 
Μάγευε τα παιδιά με τις φανταστικές ιστορίες της. Αυτή και η οικογένειά 
της ήταν πρόσφυγες. Ήρθαν στο νησί με την καταστροφή της Σμύρνης το 

1922.

Ο  Παντελής και η Βάσω, η αδερφή του, τσακώνονται

Ο  Παντελής απολαμβάνει το παιχνίδι με το σκυλί του, τον Μαύρο, μέχρι 
τη στιγμή που εμφανίστηκε η αδερφή του η Βάσω. Ήταν έτοιμη να 

καυγαδίσει με τον αδερφό της, Η αλήθεια είναι ότι ο  Παντελής είχε 
αλλάξει. Δε μιλούσε, δε γελούσε και ήταν πολύ νευρικός. 



Μια περίεργη γυναίκα κάτω από τη βελανιδιά

Ο  Παντελής και η Αγγέλα, περπατώντας για το Κάστρο, πέρασαν 
από μια πηγή. Εκεί στεκόταν μια γυναίκα μαυροφορεμένη. Ήταν λυπημένη. 
Είχε χάσει το κοριτσάκι της καθώς έπαιζε με τις φίλες της. Τα δυο παιδιά 

ανησύχησαν όταν άκουσαν ότι το κοριτσάκι λεγόταν “Πέρσα” από το 
Περσεφόνη..

Η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα

Ο  Παντελής δεν ήθελε να πιστέψει ότι η γυναίκα που είδαν στην 
πηγή ήταν η Δήμητρα. Ο νους του πήγε ξανά στην αρπαγή της 

Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Από τις σκέψεις του τον έβγαλαν οι φωνές 
των παιδιών που τον καλούσαν να τους ακολουθήσει στο παιχνίδι...



Το ξένο γύρισμα

Τα παιδιά πήγαν να δουν το γύρισμα της ταινίας για την αρχαία Ελλάδα 
στην Κολόνα, από ηθοποιούς. Ο  Παντελής αρχικά δεν ήθελε, αλλά η 

φίλη του η Αγγέλα του κέρασε χαλβά με κανέλα.

Παράξενα όνειρα

Η κυρά-Πολυξένη διηγείται στα παιδιά το όνειρο που είχε δει το 
προηγούμενο βράδι. Είχε δει καταμεσής του πςλάγους το άγαλμα της 

θεάς Δήμητρας να βουλιάζει. Στο κεφάλι της θεάς υπήρχε ένα καλάθι 
με φίδια. Ήταν ολοφάνερο, η θεά είχε θυμώσει! Η γιαγιά έκανε το σταυρό 

της και σηκώθηκε απ' το κρεβάτι μουδιασμένη...



Το άγλαμα της Δήμητρας που βουλιάζει στα όνειρα της  κυρά-Πολυξένης

Το καμάρι του μουσείου όλου του νησιού ήταν το άγαλμα της Δήμητρας. 
Όλοι οι άνθρωποι του νησιού ήξεραν την ιστορία της θεάς Δήμητρας. 

Όλοι την θαύμαζαν. Έστω ήρθε η στιγμή που χτίστηκε το μουσείο στην 
πόλη του νησιού και εκεί μεταφέρθηκε η αρχόντισσα του νησιού.

Η θεά Δήμητρα

Ο Παντελής στεκόταν με θαυμασμό μπροστά στο άγαλμα της Δήμητρας. 
Ο Παντελής διαπίστωσε ότι διαγράφονταν λύπη και απελπισία στο 

πρόσωπο της θεάς. Ένιωσε ξαφνικά τύψεις που κρατούσε στην αποθήκη 
του φυλακισμένη την κόρη της. Έπρεπε να είναι δίπλα στην μητέρα της. 



Το άνοστο κρασί.

Όταν ο Παντελής κατέβηκε στο υπόγειο να γεμίσει κρασί από το 
βαρέλι, όπως τον είχε συμβουλεύσει ο παππούς του, το θέαμα που 
αντίκρισε δεν του άρεσε καθόλου. Το κρασί ήταν θολό, ξινό και 

άγευστο. Στην τρύπα του βαρελιού βρσικόταν κουλουριασμένο ένα μαύρο, 
πλουμιστό φίδι. Μήπως για όλη αυτή τη συμφορά έφταιγε η Περσεφόνη;

Η εξομολόγηση του Παντελή

Ο Παντελής κατέβηκε στην αποθήκη ν' αποχαιρετήσει το άγαλμα 
όμως εκείνη τη στιγμή μπήκε η αδερφή του η Βασούλα..Έφτασε η στιγμή 

που ο Παντελής έπρεπε ν' αποκαλύψει το μυστικό του... Ο Παντελής 
ομολογεί στην οικογένειά του τι τον βασάνιζε τόσο καιρό.



Ο Παντελής χάνει τους φίλους του

΄Ύστερα απ' την αρπαγή της Περσεφόνης, ο Παντελής ένιωθε μονάχος και 
απελπισμένος. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα, ούτε το σχολείο, ούτε οι φίλοι του. 

Ένιωθε ότι έχανε τους φίλους του. Άγλαμα της Περσεφόνης..

Ο Παντελής ξαναβρίσκει τον εαυτό του

Ένα απόγευμα η Αγγέλα κάλεσε τον Παντελή να 
παρακολουθήσουν καραγκιόζη. Ο Παντελής δέχτηκε. Η ζωή του 

φαινόταν πάλι όμορφη. Ξαναβρήκε το κέφι του και τον εαυτό του. 



Ο Παντελής μεγάλωσε

Ο Γενάρης μπήκε με λιακάδες. Ένα πρωί ο κάμπος ήταν γεμάτος 
παπαρούνες. Η Δήμητρα χαιρόταν και η φύση γιόρταζε μαζί της! Ο 

Παντελής ένιωθε ότι μεγάλωνε. Δεν ψήλωνε μόνο το κορμ.ί του, ξυπνούσε 
μέσα του ένας γλυκός πόνος!

Η σοκολάτα που δεν τελείωνε ποτέ

Ο Παντελής και η Αγγέλα κάθονται στο παγκάκι και τρώνε 
σοκολάτα. Τη μοιράζονται. Ο Παντελής ένιωθε πως η γλύκα εκείνης της 

σοκολάτας δεν θα τέλειωνε ποτέ...


