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1.1.
Φαντάσου πως είσαι βασίλισσα. Βασίλισσα με 
παλάτι, θρόνο και βασιλιά στο πλάι σου. Βα-
σίλισσα σ’ έναν τόπο μυστικό, κρυμμένο από 
τα μάτια των ανθρώπων, που τον διατρέχουν 
πέντε ποταμοί και χωρίζεται σε δύο περιοχές: 
η μια περιλαμβάνει απέραντα λιβάδια όπου 
ανθίζουν όλη τη χρονιά αστεροειδείς ασφό-
δελοι, κι η άλλη είναι ένας τόπος έρημος απ’ 
όπου αναβλύζουν δυο πηγές. Εκεί, στο συνα-
πάντημα τριών δρόμων, βρίσκεται το παλάτι 
όπου κατοικείς.
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Δεν θα το έλεγες λαμπρό ή πολυτελές το βασι-
λικό σου μέγαρο. Ούτε θα συναντήσεις γεροδε-
μένους φρουρούς στην είσοδό του, ευγενικούς 
υπηρέτες και πρόσχαρες καμαριέρες στους δια-
δρόμους του, καλοζωισμένους μάγειρες στα μα-
γειρεία ή δολοπλόκους αυλικούς να συνωμοτούν 
πίσω από βαριές, βελούδινες κουρτίνες. 

Το παλάτι σου είναι σιωπηλό και σκοτεινό 
όπως τα πάντα στον Κάτω Κόσμο, κι είσαι η μόνη 
που το κατοικείς. Εσύ, η Περσεφόνη, μαζί με τον 
Πλούτωνα, τον βασιλιά και σύζυγό σου, εκείνον 
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που σε είδε μια μέρα να παίζεις και να τρεχοβο-
λάς με τις φίλες σου σε μια κοιλάδα με ανθισμέ-
νους νάρκισσους, σ’ ερωτεύτηκε, σ’ έκλεψε, και 
να ’σαι τώρα εδώ, στη σιγαλιά του Κάτω Κόσμου, 
να ξεκουκίζεις σπυρί σπυρί τον χρόνο ώς την ερ-
χόμενη άνοιξη που θα ξανανέβεις στη Γη, θα σε 
τυφλώσει το φως του ήλιου, θα πάρει ο άνεμος 
τα μαλλιά σου, θα μυρίσεις τις πασχαλιές και 
τις τριανταφυλλιές, θα κυλιστείς στο τρυφερό 
χορτάρι και θα λατρέψεις γι’ ακόμη μια φορά το 
πράσινο, το γαλάζιο και το πορτοκαλί.

Μα, για στάσου! Είναι σίγουρα δικές σου οι 
σκέψεις αυτές ή μήπως της μαμάς σου, της Δή-
μητρας, που δεν έχει συγχωρέσει ποτέ τον Πλού-
τωνα για την «αρπαγή» σου, όπως την ονομάζει, 
αλλά ούτε κι εσένα που μεγάλωσες κι αποφάσι-
σες –ενάντια στη θέλησή της– να μείνεις στον 
Κάτω Κόσμο; 

Γιατί μη μου πεις ότι δεν γνώριζες πως απαγο-
ρεύεται να τρως καρπούς από τα περιβόλια του 
Πλούτωνα… Αυτό όλοι οι θεοί το ξέρουν! Και μη 
μου πεις ότι δεν ήταν δική σου απόφαση να πας 
ενάντια στη θέληση της μαμάς σου και να γίνεις 
βασίλισσα στον Κάτω Κόσμο… Μη μου πεις! 



Ναι, είναι αλήθεια ότι σου κόπηκε η χολή όταν 
σκίστηκε η γη και πρόβαλε το άρμα του Πλού-
τωνα στα καλά καθούμενα, παρέλυσες όταν 
εκείνος άπλωσε το χέρι του και σ’ άρπαξε στην 
αγκαλιά του, βουβάθηκες όταν διαπίστωσες πως 
έκλεινε η γη πάνω απ’ το κεφάλι σου και το άρμα 
κατευθυνόταν ίσια στο σκοτάδι, έκλαψες όταν 
κατάλαβες πού βρισκόσουν, αλλά δεν άργησες 
να βρεις την ψυχραιμία σου και να εκτιμήσεις 
την κατάσταση. 

Ο Πλούτωνας ήταν γοητευτικός, μετρημέ-
νος, διακριτικός, δίκαιος, απόλυτα ερωτευμένος 
μαζί σου και εντελώς παρεξηγημένος από τους 
άλλους θεούς που ζούσαν στον Όλυμπο. Ένας 
αντιήρωας σαν αυτούς που θαύμαζες, ένας πα-
ραγκωνισμένος θεός που άξιζε τον σεβασμό 
όλων. Επιπλέον, είχατε κοινά γούστα στη μουσι-
κή, στη ζωγραφική, στο ντύσιμο, μοιραζόσασταν 
τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες για τον κόσμο, εί-
χατε τις ίδιες ευαισθησίες για το περιβάλλον – 
με λίγα λόγια, ήταν ο ιδανικός σύντροφος για 
σένα! 
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Όταν η Περσεφόνη βρίσκει στον Κάτω Κόσμο ένα 

ταλαιπωρημένο αγόρι από τον κόσμο των ζωντανών, 

αποφασίζει να ανεβεί στον Πάνω Κόσμο για να το 

επιστρέψει στους δικούς του. Πού ζουν όμως αυτοί 

και πώς βρέθηκε το αγόρι στα έγκατα της Γης; 

Ερευνώντας την τρίτη υπόθεσή τους για το Γραφείο 

Ερευνών «Οι 12 θεοί», Ερμής, Απόλλωνας, Ήφαιστος, 

Αθηνά και Άρης θα χρειαστεί να ψάξουν από τα ορυχεία 

της Αφρικής, όπου εργάζονται μικρά παιδιά, 

ώς τα γραφεία των πολυεθνικών που χρησιμοποιούν 

στα προϊόντα τους κάποια μεταλλεύματα, για 

να καταλάβουν τον λόγο που ο μικρός βρέθηκε εκεί! 

Κι όταν ανακαλύψουν την αλήθεια, 

ο κόσμος θα έρθει πάνω κάτω!
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