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Ένα παιδί, ο Παντελής, ήθελε να κρατήσει το άγαλμα της θεάς Περσεφόνης. Οι δύο 
άντρες σηκώσανε την Περσεφόνη τυλιγμένη σε μια παλιοκουβέρτα και την βόλεψαν στο 
φορτηγάκι τους.

Στο πανέμορφο νησί τη Σάμο, σε ένα χωριό ζούσε ένα παιδί, ο Παντελής. Ο Παντελής είχε 
βρει ένα άγαλμα της Περσεφόνης και η ζωή του αναστατώθηκε. Κάποιοι εργάτες, 
έφτιαχναν ένα δρόμο στο χωριό και όταν έπιασε το φθινόπωρο με τις πολλές βροχές του, οι 
εργάτες παράτησαν τα μηχανήματα κι έφυγαν. Από τότε τα παιδιά έπαιζαν εκεί. Μια 
Κυριακή που το χαντάκι ήταν γεμάτο νερά, ο Παντελής που είχε πάει πρώτος, είδε 
ξαφνικά ένα χέρι και διαπίστωσε ότι ήταν πέτρινο. Στην αρχή φοβήθηκε. Το μεσημέρι την 
ώρα του φαγητού, μίλησε στη μητέρα του για τοεύρημά του μα εκείνη δεν τον πίστεψε και 
το μόνο που του είπε ήταν: -Φάε το φαγητό σου γρήγορα πριν κρυώσει και άσε τις 
ανοησίες. Τότε ο Παντελής σκέφτηκε “Αύριο θα το πω της Αγγέλας και εκείνη θα με 
πιστέψει”.

Η Βασούλα και ο αδερφός της ο Παντελής δεν τα πάνε και πολύ καλά. Ο Παντελής όταν 
βλέπει τηλεόραση η Βασούλα αλλάζει τα κανάλια γιατί λατρεύει τις διαφημίσεις. Επίσης 
όταν ο Παύλος λείπει, η Βασούλα τρυπώνει κρυφά στο δωμάτιό του και το κάνει... Άου Άχ! 
Το κάνει σα να πέρασε ανεμοστρόβιλος. Ο Παντελής καθάρισε το πιάτο του γοργά και 
αμίλητα. Σκέφτηκε πως η Αγγέλα θα του χρησίμευε. Την άλλη μέρα στην τάξη ήταν 
αφηρημένος. Ο κ. Σοφρώνης τον αγριοκοιτούσε. Ο κύριος τον ρώτησε πού γυρεύει το 
μυαλό του. Ο Παντελής του απάντησε πως γυρεύει κάτι. Ο κ. Σαφρώνης δεν του έδωσε 
σημασία. Στο διάλειμμα έπεισε την Αγγέλα να έρθει να τον βοηθήσει να βγάλει από το 
χαντάκι το παράξενο μαρμάρινο χέρι. Το απόγευμα, μετά το φαγητό, πήγαν. Η Αγγέλα με 
μυστρί και ο Παντελής με σκαλιστήρι. Πάτησαν σε κάποιες κοτρώνες και στρώθηκαν στη 
δουλειά. 

Ο Διαμαντής που σέρνει την Περσεφόνη, η Αγγέλα και ο Παντελής περνάνε από την 
εκκλησία του χωριού για να φτάσουν στο σπίτι του Παντελή. Εκείνη την ώρα όλα ήταν 
κλειστά. Σπίτια, καφενεία και μαγαζιά. Μόνο το φως της εκκλησίας ήταν ανοιχτό. 
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Ο Παντελής είχε υψηλό πυρετό μπέρδευε τα όνειρα με την πραγματικότητα. Όμως και πάλι 
πήγε να δει την Περσεφόνη. Της είπε για ένα παιδί με το αρνάκι του που ήταν αγάλματα 
και τ α έκλεψαν από το μουσείο. Της υποσχέθηκε πως θα την προσέχει και μη ο μπαμπάς 
και η μαμά θυμώσουν. Έφυγε. Την ίδια μέρα η αδερφή του είπε ότι παραμιλούσε και έλεγε 
κάτι για μουσεία και για την Περσεφόνη. Ποια ήταν αυτή; “Όταν παραμιλάς λες ότι θες”.

Μετά την ανακάλυψη της Περσεφόνης από τον Παντελή και την Αγγέλα, την άλλη μέρα 
το απόγευμα ήρθε η Αγγέλα στο σπίτι του Παντελή με τα βιβλία της μήπως τάχα ήθελε να 
διαβάσουν. Τότε τον ρώτησε αν μίλησε σε κανέναν και εκείνος της είπε ότι η Περσεφόνη 
είναι δικιά του. Τοτε η Αγγέλα του εξήγησε ότι τα αρχαία αγάλματα πρέπει πάντα να τα 
πάμε στο Μουσείο κι ότι η Περσεφόνη πρέπει να επιστρέψει στη μητέρα της κι ότι ούτε ο 
Πλούτωνας δεν μπόρεσε να την κρατήσει συνεχώς κοντά του. Ο Παντελής που δεν ήξερε 
καθόλου από μυθολογία, περίμενε με αγωνία να ανοίξει η βιβλιοθήκη για να διαβάσει το 
μύθο της Περσεφόνης.

Η Αγγέλα του είπε ότι αν δεν πάει το άγαλμα στην αστυνομία θα πάνε φυλακή. Η 
Περσεφόνη πρέπει να γυρίσει στο μουσείο να δει τη μαμά της που τόσα χρόνια την 
περιμένει. Του είπε η Αγγέλα επίσης ότι ο Πλούτωνας ακόμα που της έδωσςε ένα σπορί 
ροδιού δεν κατάφερε να την πάρει. Τότε η Αγγέλα του είπε να πάει στο κρεβάτι του. Όμως 
εκείνος αντί να πάει στο κρεβάτι του σηκώθηκε να δει απ' το παράθυρο την κυρία Σοφία 
πότε θα ανοίξει την βιβλιοθήκη μετά τις πέντε πήγε να την ανοίξει κι έτρεξε πίσω της για 
να πάρει το βιβλίο της μυθολοίας. Και μόλις το άνοιξε...

Η Περσεφόνη έπαιζε μαζί με τις κόρες του Ωκεανού σε ένα ανθισμένο λιβάδι. Τα κορίτσια 
έτρεχαν, γελούσαν κι όταν βαρέθηκαν τα παιχνίδια βάλθηκαν να μαζεύουν λουλούδια. 
Το λιβάδι ήταν γεμάτο με κρινάκια, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και μαργαρίτες. Ξαφνικά  η 
γη ανοίγει και ξεπετάχτηκε ένα ολόχρυσο άρμα, που το οδηγούσε ο Πλούτωνας. Εκείνος 
την άρπαξε στην αγκαλιά του και χάθηκε με το άρμα του στα βάθη της γης. 

Μια μέρα ο Πλούτωνας έκλεψε την Περσεφόνη και την πήγε στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα 
έψαχνε να τη βρει αλλά τίποτα. Πήγε στον Ήλιο να ρωτήσει πού είναι η Περσεφόνη και της 
είπε ότι την έκλεψε ο Πλούτωνας. Τότε θύμωσε γιατί ήταν δικιά του απόφαση και γι ααυτό 
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η Δήμητρα έστειλε την οργή της στη γη. Τίποτα δεν φύτρωνε στη γη και πείνα υπήρχε 
παντού. Ο Δίας αναγκάστηκε να διατάξει την επιστροφή της Περσεφόνης. Ο Πλούτωνας 
της έδωσε ένα σπυρί από ρόδι για να επιστρέφει κάθε έξι μήνες. Η Δήμητρα χάρηκε πολύ 
που την είδε αλλά στεναχωρήθηκε που θα φεύγει.

Ο Παντελής είδε ένα πράξενο όνειρο, ότι η Περσεφόνη ήταν στην εκκλησία, είχε 
ζωντανέψει και του έλεγε να μη φοβάται. Ο Παντελής αμέσως μόλις ξύπνησε πήγε στην 
αποθήκη για να σιγουρευτεί ότι η  Περσεφόνη ήταν ακόμα εκεί, μόλις την είδε έφυγε για 
το σχολείο ήσυχος.

Τα κορίτσια παίζουν στον κήπο του σχολείου. Μου θυμίζουν πολύ την  Περσεφόνη. Καμιά 
τους δεν της μοιάζει. Μόνο η Αγγέλα. 

Ο Παντελής, για άλλη μια φορά σαν μαγεμένος οδηγήθηκε στο ερεπιπωμένο κάστρο, το 
αγαπημένο του κάστρο. Εκεί ζωντάνευαν μάχες από το παρελθόν κι όλα έμοιαζαν 
δυνατά. Ακόμα κι εκείνη, η  Περσεφόνη ζωντάνεψε εκείνο το βράδι και τον καλούσε κάτω 
απ' το φεγγάρι, σαν κάτι να του ζητούσε. 

Μια μέρα που ο Παντελής και η μαμά του καθόντουσαν στο πεζούλι της αυλής η μαμά του 
τον ρώτησε τι τον βασανίζει. Εκείνος αρνήθηκε να της πει και πήρε τα σοκάκια. Δέκα 
φορές θέλησε να γυρίσει αλλά η  Περσεφόνη τον σταμάτησε.

Ένα βράδι ο Παντελής ονειρεύτηκε ότι βρισκόταν στο παλιό κάστρο κα περίμενε την 
Περσεφόνη να έρθει. Ήρθε εκείνη και έφερε όλα τα αρώματα και τα χαμόγελα της Άνοιξης. 
Εκείνη κατάλαβε τις σκέψεις μου και μου είπε ότι θα είναι πάντα κοντά μου. ΄Ηθελα να 
την ρωτήσω για τον κάτω κόσμο, πριν προλάβω είδα ότι κρατούσα ένα ρόδι έσκασε και τα 
σπυριά έπεσαν στη γη. Πρόλαβα και γέμισα τη χούφτα μου κι έφαγα εγώ και έδωσα και σ' 
εκείνη. Δε θα την ξεχνούσα ποτέ έφυγα σα σύννεφο. Ξύπνησα κι είδα την Αγγέλα. 
Μπήκε ο Νοέμβριος με κρύο και βροχές, όμως το σιτάρι δεν έλεγε να φυτρώσει. Ο πατέρας 
του Παντελή ανησυχούσε. Ο παππούς τον καθησύχαζε ότι θα βάλουν μποστάνια την 
άνοιξη. Μετά από λίγες μέρες χιόνισε και τα πάντα πάγωσαν. Τότε ο παππούς άρχισε ν' 
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ανησυχεί για τα καλά. Πίστευε ότι είχε πέσει στο νησί μια κατάρα. Η φίλη του Παντελή, η 
Αγγέλα, μίλησε για τους φόβους της στον Παντελή. Του είπε ότι η γιαγιά της φοβόταν 
πως η γη οργίστηκε και θα τους τιμωρήσει. Ο Παντελής για να την καθησυχάσει της είπε 
ότι η γιαγιά της έλεγε παλαβομάρες αλλά ο ίδιος δεν το πίστευε.

Ήταν σπουδαία παραμυθού η κυρία-Πολυξένη που ήταν η γιαγιά της Αγγέλας. 
Μαζεύονταν όλα τα παιδιά κοντά της για να ακούσουν τις ιστορίες της, που μιλούσαν για 
μάγισσες, νεράϊδες, βασιλιάδες, φαντάσματα που γύριζαν στα χωριά και στα βουνά και 
μοίραζαν στους ανθρώπους πλούτη αλλά καμιά φορά τους έπαιρναν τη φωνή ή ακόμα και 
τους μαρμάρωναν. Οι ιστορίες που έλεγε η κυρα-Πολυξένη δεν θα τελείωναν. Μάγισσες, 
νεράϊδες, φαντάσματα έπαιρναν ζωή. Τρέμαμε όταν ακούγαμε τις ιστορίες της. 
Τσακώθηκα ακόμα και με τη φίλη μου την Αγγέλα. Ρώτησα τον παππού μου να μου πει 
την ιστορία της κυρα-Πολυξένης. Μου είπε πως μικρή είχε δει την Παναγιά που της έδωσε 
χρώματα να φτιάξει το σπίτι της. Ο παππούς μου πιστεύει και δεν πιστεύει την κυρ-
Πολυξένη.

Ήταν βαρύς χειμώνας είχε χιονίσει και η Πολυξένη ήταν σε μια καλύβα με τους γονείς 
της. Ένα βράδι ξύπνησε και βγήκε στην αυλή. Ξαφνικά είδε μια γυναίκα που φορούσε 
κατακόκκινο μακρύ φουστάνι και μαντήλι θαλασσί στο κεφάλι της. Ένιωσε φόβο όμως κάτι 
της θύμιζε το γυρτό κεφάλι και δεν μπορούσε να θυμηθεί. Η γυναίκα έδωσε στην 
Πολυξένη τρια χρυσά φλουριά και χάθηκε στο σκοτάδι. Έτρεξε στην καλύβα και διηγήθηκε 
στους γονείς την ιστορία. Το πρωί βγήκαν και οι τρεις έξω και έτρεξαν να βρουν τον 
παπα-Χαράλαμπο στην εκκλησία του χωριού. Η Πολυξένη διηγήθηκε στον παπά την 
ιστορία της. Η  παράξενη γυναίκα ήταν σε μια εικόνα και κρατούσε τον Χριστό στην 
αγκαλιά της. Ο παππούς τελείωσε την ιστορία του  και συνέχισε να μιλάει με τα παιδιά. 

Ήταν Σάββατο με ήλιο λαμπρό. Ο Παντελής ξέδεσε τον Μαύρο και βγήκαν στην αυλή να 
παίξουν. Ο Μαύρος έφερε ένα ξύλο με το στόμα του το αγαπημένο του παιχνίδι. Τότε είδα 
την Βασούλα να κάθεται στο κατώφλι και να με κοιτάζει με ύφος έτοιμο για καβγά. Τότε 
άρχισε να τραγουδάει “εκεί εκεί στον Υμητό υπάρχει κάποιο μυστικό” από το μυαλό δεν 
μπορώ να το βγάλω. Θύμωσα πολύ και αναρωτήθηκα αν ξέρει για το μυστικό. Μετά πήγα 
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με την Αγγέλα στο καστράκι. Ανεβήκαμε τις σκάλες και είδαμε την νεραϊδότρυπα. 
Προχωρήσανε και είδανε μια κυρία κάτω από μια βελανιδιά. Είχε μαύρα ρούχα κι ένα 
μαύρο μαντήλι. Είχε μαύρα παπούτσια σαν να είχε μπει στη λάσπη. Δεν την είχα ξαναδεί 
στο χωριό μας μπορεί να ήταν από το μοναστήρι της Αγίας Ζώνης.

Το απόγευμα ο Παντελής ήρθε να πάει να βρει την Αγγέλα. Ο Παντελής και η Αγγέλα 
αποφάσισαν να πάρουν το μονοπάτι που πάει στο κάστρο. Εκεί είδαν μια περίεργη κυρία. Η 
Αγγέλα την πλησίασε και της μίλησε. Της είπε ότι τα νερά μπορούν να τη βοηθήσουν και 
τη ρώτησε τι έχει. Η γυναίκα τους είπε το πρόβλημά της ότι δηλαδή έχασε την κόρη της. 
Μετά τους περιέγραψε την κόρη της. Είχε γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά, ολόσγουρα. 
Τέλος τους είπε Πέρσα τη φωάζαμε, αλλά τη βαφτίσαμε Περσεφόνη.

Ο Παντελής δεν ήεξερε τι να κάνει με την  Περσεφόνη να την παρατήσει ή να μην την 
παρατήσει. 

Ο Παντελής και η Αγγέλα συναντήθηκαν την Κυριακή στο σπίτι της Αγγέλας. Η κυρα-
Πολυξένη, η γιαγιά της Αγγέλας, τους κέρασε χαλβά με μπόλικη κανέλα. Όταν τον 
φάγανε είπαν ότι θα πάνε να δούν την κολόνα που εκεί γύριζαν μια ταινία. Η γιαγιά τους 
είπε ότι είδε την κολόνα να παλεύει με τα κύματα. Φυσικά ήταν όνειρο. Είδε, την ώρα που 
βγήκε ο ήλιος, τα κύματα να σπρ΄ψχνουν την κολόνα στη στεριά και πάνω της το άγλμα 
της θεάς Δήμητρας. Το άγαλμα αυτό υπάρχει στο μουσείο του νησιού μας. Μετά η κολόνα 
βυθίστηκε και πριν βουλιάξει είδε στο κεφάλι της θεάς μαύρα φίδια. Όταν ξύπνησε 
εξήγησε το όνειρο και είπε ότι η θεά είναι θυμωμένη και γι αυτό δεν φυτρώνουν τα 
σπαρτά τους. 

Ο Παντελής πήγε νε την Αγγέλα στο Ηραίο. Εκεί είχε μαζευτεί όλο το χωριό για να δει 
τους ηθοποιούς που έπαιζαν στην ταινία. Ξαφνικά ανάμεσα στο πλήθος ο Παντελής είδε 
την παράξενη γυναίκα που φορούσε μαύρα ρούχα και μαντήλι στο κεφάλι. Η γυναίκα τους 
κοίταξε και τους χαμογέλασε με νόημα. Ο Παντελής αναρωτήθηκε αν η γυναίκα που είδε 
ήταν ηθοποιός ή το άγαλμα της Περσεφόνης. Μετά ο Παντελής έφυγε και πήγε στο 
Μουσείο. 
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Υπάρχουν αγάλματα και αγγεία με αρχαίες επιγραφές. Το καμάρι του  νησιού είναι το 
άγαλμα της Δήμητρας. Ο φύλακας μισοκοιμόταν. Εγώ όμως που είχα ξανάρθει στο 
Μουσείο πήγα αμέσως στο άγαλμα της Δήμητρας. Όλοι ξέρουμε την ιστορία της θεάς για 
ένα κουρσάρικο καράβι που βυθίστηκε. Μόνο ο καπετάνιος σώθηκε και ερωτεύτηκε τη θεά 
κι έμεινε μαζί της ώσπου τρελλάθηκε και πήδηξε απ' τα βράχια. Ο κύριος Σοφρώνης μας 
έμαθε αλλιώς την ιστορία. Η Ελλάδα όταν σκλαβώθηκε από τους Τούρκους ήρθαν πολλά 
ξένα να έκλεψαν τους θησαυρούς της αρχαιότητας. Ένας Εγγλέζος κατάφερε να πάρει το 
άγαλμα της Δήμητρας και πολλά άλλα. Λόγω μεγάλης τρικυμιας το πλοίο σταμάτησε στο 
νησί μας. Μετά από τριάντα μ.ερες έθαψαν τα αγάλματα στη στεριά. Ο Εγγλέζος κράτησε 
ένα χάρτη με την κρυψώνα. Στο ταξίδι του το καράβι βυθίστηκε και έζησε μόνο ο 
Εγγλέζος ο οποίος είπε την ιστορία στα παιδιά του. Αυτά έψαξαν αλλά δε βρήκαν τίποτα. 
Το άγαλμα βρήκαν κάποιοι κυνηγοί και από τότε η θεά Δήμητρα έγινε η αρχόντισσα του 
νησιού. 

Μια μέρα δύο κυνηγοί κυνηγούσαν μια αλεπού και την τραυμάτισαν. Η αλεπού μπήκε σε 
μια σπηλιά για να γλιτώσει. Όταν μπήκαν και οι κυνηγοί είδαν ένα άγαλμα που ήταν η θεά 
Δήμητρα. Τότε έγινε σεισμός. Όλοι οι άνθρωποι απ΄όλο τον κόσμο πήγαν στη σπηλιά για να 
θαυμάσουν τη Δήμητρα. Κάποιοι άνθρωποι την πήγαν στο μουσείο και ο φύλακας είχε 
κλειστά τα φώτα για οικονομία. Πήγε στο τελευταίο δωμάτιο όπου ήταν η Δήμητρα και είδε 
τα δάκρυά της, και ένα κολιέ που ήταν με δύο φίδια στο κεφάλι και η γλώσσα έξω. Όταν 
πήγαινε κρασί στον παπα-Χριστόφορο είδε ένα φίδι και τρόμαξε. 

Ο Παντελής κατέβηκε να πάρει κρασί από το κελάρι για τον παπα-Χριστόφορο. Όμως το 
κρασί ήταν θολό και ξινό. Κάτω από το βαρέλι υπήρχε ένα φίδι. Το φίδι ήταν ο φύλακας 
του σπιτιού. Όμως τώρα καθόταν κουλουριασμένο και φοβισμένο. Και τότε κατάλαβε. 
Ήταν το άγαλμα της Περσεφόνης που το είχε τρομάξει. Το άγαλμα έπρεπε να φύγει 
οπωσδήποτε. Η Αγγέλα είχε δίκιο. Θα  τα μαρτυρούσε όλα στον πατέρα του για να του 
ξαλαφρώσει η καρδιά του. 

Η Αγγέλα παίρνει τηλέφωνο τον Παντελή. Θέλει να πάνε στο καφέ του κυρ Θανάση να 
δούνε καραγκιόζη. Με όχι και πολύ σιγουριά ο Παντελής απαντά “ναι”.

Μήνες μετά, όταν η μάνα σμίγει με την κόρη, η φύση γιορτάζει και τα χωράφια γεμίζουν 
κόκκινο τριφύλλι. Το θαύμα της φύσης έκανε τα δύο παιδιά, τον Παντελή και την Αγγέλα 
να μεγαλώσουν, να ωριμάσουν και να ζήσουν την πρώτη τους αγάπη μοιράζοντας μεταξύ 
τους μια σοκολάτα. Όλα ήταν και πάλι στη θέση τους!
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