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Ο Έρωτας και η Ψυχή  

 

Ζούσαν κάποτε σε μια πόλη ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που απέκτησαν τρεις κόρες. Οι  
δύο μεγαλύτερες ήταν πολύ όμορφες και γοητευτικές. Η νεότερη όμως, που ονομαζόταν 
Ψυχή, τις ξεπερνούσε. Το παρουσιαστικό της ήταν τόσο εκθαμβωτικό, που όποιος την είδε, 
έσκυβε το κεφάλι του, πιστεύοντας ότι είναι η ίδια η Αφροδίτη ενσαρκωμένη. Μέρα με τη 
μέρα, η φήμη της θεϊκής ομορφιάς της Ψυχής μεγάλωνε και άνθρωποι ταξίδευαν από χώρες 
μακρινές για να την προσκυνήσουν. Της έστηναν γιορτές και έριχναν λουλούδια όπου 
πάτησε. Οι τελετές προς χάρη της Αφροδίτης παραμελήθηκαν, τα ιερά εγκαταλείφθηκαν, τα 
αγάλματά της έμειναν αστεφάνωτα και οι βωμοί παγωμένοι με στάχτες ξεχασμένες. 

Η απόδοση ουράνιων τιμών σε κάποια κοινή θνητή, φούντωσε τον θυμό της Αφροδίτης. 
Κάλεσε τον Έρωτα, τον γιό της, και του ζήτησε να ρίξει ένα από τα βέλη του στην Ψυχή και 
να την κάνει να ερωτευτεί τον πιο ασήμαντο και άσχημο από τους ανθρώπους,                
κάποιον στον οποίο η Μοίρα ξέχασε να δώσει πλούτο, κοινωνική θέση, ομορφιά και υγεία. 
Έτσι η Ψυχή θα έπεφτε στην υπόληψη των ανθρώπων και θα σταματούσαν να την 
λατρεύουν. 

Ο Έρωτας υπάκουσε την εντολή της μητέρας του, πήρε το τόξο και τα βέλη του και πήγε να σημαδέψει την 
Ψυχή. Την πλησίασε απαρατήρητος.  Όταν την είδε όμως καταγοητεύτηκε και με μια απρόσεκτη κίνηση  
τραυματίστηκε από το ίδιο του το βέλος. Την ερωτεύτηκε παράφορα. 

Η Ψυχή, εντωμεταξύ, σε τίποτα δεν ωφελήθηκε από την γοητεία της. Όλοι την θαύμαζαν, όλοι την 
επαινούσαν, αλλά κανένας, ούτε πρίγκιπας, ούτε κοινός θνητός, δεν ζήτησε το χέρι της να την παντρευτεί. Η 
θεϊκή ομορφιά της τρόμαζε τους άντρες, τους έδιωχνε. Οι μεγαλύτερες αδελφές της γρήγορα 
αρραβωνιάστηκαν βασιλικούς ακόλουθους κι έκαναν εξαιρετικούς γάμους, αλλά η Ψυχή παρέμεινε στο 
παλάτι μόνη της και στεναχωρημένη.  

Οι γονείς της Ψυχής, ανησυχώντας για το 
μέλλον της,  συμβουλεύτηκαν το μαντείο της 
Μιλήτου. Με προσευχές και θυσίες ζήτησαν 
από τον θεό Απόλλωνα έναν γαμπρό για τη 
μικρότερή τους κόρη. Έλαβαν όμως έναν 
δυσοίωνο χρησμό ότι η Ψυχή πρέπει να 
παντρευτεί ένα τέρας, το φτερωτό φίδι του 
Δία. Οι γονείς ήταν συγκλονισμένοι από τα 
λόγια της ιερής προφητείας, έκλαιγαν μέρα 
νύχτα και μαζί τους όλος ο λαός. Δίσταζαν να 
υπακούσουν τις εντολές των θεών και να πάνε 
την κόρη τους στην κορυφή του βουνού, όπου 
θα την περίμενε το τέρας. Η  Ψυχή όμως έμεινε 
ήρεμη και παρότρυνε τους γονείς να κάνουν 
ότι ήταν γραπτό. «Γιατί εξαντλείτε της ζωής σας 

την πνοή σε θρήνους;  Θεϊκά όταν δοξάστηκα, όταν με προσφωνούσαν νέα Αφροδίτη, τότε άρμοζε  να 
πενθείτε σαν να ᾽μουνα νεκρή.»   Κι έτσι, την επόμενη μέρα τη συνόδευσαν λευκοντυμένη και δακρυσμένη, 
σα να την πήγαιναν στη κηδεία της. Όταν έφτασαν στην άκρη του βουνού, άρχισαν να την εγκαταλείπουν 
ένας-ένας. 

Η Ψυχή στάθηκε στην απόκρημνη κορυφή μόνη και φοβισμένη. Τότε την πήρε ο άνεμος Ζέφυρος και την 
κατέβασε απαλά σε ένα πανέμορφο πράσινο λιβάδι. Η Ψυχή αποκοιμήθηκε  και όταν ξύπνησε αισθανόταν 
γαληνεμένη. Κοίταξε γύρω της και είδε ένα βασιλικό παλάτι. Χρυσές κολώνες στήριζαν τη στέγη,  τους 
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τοίχους στόλιζαν γλυπτά και έργα ζωγραφικής. Ακόμα 
και τα πατώματα ήταν μωσαϊκά, με εικόνες 
σχηματισμένες από πολύτιμους λίθους. Οι αίθουσες, τα 
περιστύλια, οι χρυσές κολώνες, όλα έλαμπαν. Η Ψυχή 
μπήκε διστακτικά στο παλάτι, παραξενεμένη από την 
απουσία κλειδαριών και μαγεμένη από όλους τους 
θησαυρούς που ανακάλυπτε.  Ξαφνικά άκουσε μια 
φωνή: «Όλα όσα βλέπεις, κυρά μου, είναι δικά σου. Μη 
φοβάσαι! Η κάθε σου επιθυμία είναι για μας 
προσταγή». Η Ψυχή, ακολουθώντας τις οδηγίες της 
αιθέριας φωνής άφησε πρώτα τον ύπνο και μετά το 
νερό να πάρουν την κούρασή της. Ύστερα απόλαυσε 
ένα νόστιμο γεύμα ετοιμασμένο από τους αόρατους 
υπηρέτες συνοδευμένο με  ευχάριστη μουσική. 

Οι ώρες κύλησαν και έπεσε για ύπνο. Αργά τη νύχτα 
έφτασε αθέατος ο μυστηριώδης σύντροφός της.  Η 
Ψυχή φοβήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά ο άντρας την 
ηρέμησε με γλυκά λόγια και την αγκάλιασε με πολύ 
τρυφερότητα. Και σε απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να δει το 
πρόσωπό του, ενώθηκαν. Νωρίς το πρωί,  πριν χαράξει 
το πρώτο φως, ο άντρας εξαφανίστηκε.  

Έτσι περνούσε ο καιρός: την ημέρα οι αόρατοι υπηρέτες φρόντιζαν να μην της λείψει τίποτα και τη νύχτα 
ερχόταν ο σύζυγός της και η Ψυχή μαγεμένη από τον έρωτά του δενότανε μαζί του ολοένα και 
περισσότερο. Όμως η ζωή της ήταν μοναχική, δεν αντίκριζε ανθρώπου πρόσωπο… Άρχισε να νιώθει 
νοσταλγία. Ζήτησε στον άντρα της να καλέσουν τις αδερφές της, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Η Ψυχή  πέρασε 
την μέρα της εξαθλιωμένη από την λύπη και το κλάμα. Επαναλάμβανε συνέχεια ότι ήταν πράγματι νεκρή, 
εγκλωβισμένη στους τοίχους της πολυτελούς φυλακής της, στερημένη την ανθρώπινη συντροφιά. 
Παραπονιόταν ότι δεν μπορεί να  δει τις αδερφές και το χειρότερο, να πει στους γονείς της να πάψουν να 
θρηνούν.  

Εκείνος, όταν τη βρήκε τόσο στεναχωρημένη, της έδωσε τελικά την άδεια, με έναν όρο: «Μπορείς,» της 
είπε, «να χαρίσεις στις αδερφές σου ότι θα τους αρέσει από τα πλούτη του παλατιού. Πρόσεξε όμως μη σε 
παραπλανήσουν και θελήσεις να με αντικρίσεις στο φως. Θα με χάσεις για πάντα και θα γίνεις 
δυστυχισμένη». Η Ψυχή του υποσχέθηκε να σεβαστεί την επιθυμία του. Άλλωστε και η ίδια τον είχε 
αγαπήσει και δεν ήθελε να τον χάσει.. 

Ύστερα από λίγες μέρες οι αδερφές ανέβηκαν στο βουνό για να κλάψουν τη Ψυχή. Στους θρήνους τους 
ξαφνικά ακούνε τη φωνή της, η οποία τις καλεί κοντά της. Σε λίγο τις φέρνει ο Ζέφυρος στο παλάτι. Η χαρά 
τους είναι ανείπωτη. Όμως, σιγά σιγά ο αρχικός ενθουσιασμός τους  γίνεται φθόνος που φουντώνει 
βλέποντας τους αναρίθμητους θησαυρούς. Ρωτάνε ατελείωτα, εξεταστικά κι εξονυχιστικά. Πως τα 
κατάφερε και επέζησε; Ποιον παντρεύτηκε; Η Ψυχή απάντησε ότι ήταν ένας νέος όμορφος άντρας που 
περνούσε πάντα την ημέρα του κυνηγώντας σε λόφους και πεδιάδες. Φοβούμενη όμως, μήπως και 
αποκαλύψει κάτι όσο η συζήτηση συνεχιζόταν και προδώσει έτσι την εμπιστοσύνη του αγαπημένου της, 
γέμισε τις αγκαλιές τους με χρυσαφικά και κοσμήματα και φώναξε τον Ζέφυρο να τις πάρει. Οι αδελφές 
πήγαν στα σπίτια τους με πολύτιμα δώρα και φοβερή ζήλια. Ένιωθαν αδικημένες ότι παντρεύτηκαν  
άσχημους, γέρους και ασθενικούς βασιλιάδες. Στους λυπημένους γονείς  δεν είπαν κουβέντα για την τύχη 
της Ψυχής. Τους άφησαν να πιστεύουν πως η μικρότερη αδερφή είναι από καιρό πεθαμένη. Ξεκίνησαν να 
καταστρώνουν σχέδια πώς να βλάψουν την Ψυχή. Ετοιμαζόταν για μια νέα επίσκεψη.  

Ο Έρως, που ακόμα η Ψυχή δεν γνώριζε ότι αυτός είναι ο εραστής της, επανέλαβε την προειδοποίησή του. 
«Οι μοχθηρές αδελφές σου μαχαίρια ετοιμάζουν για το λαιμό σου! Να μην έρθουν, γιατί θα καταστρέψουν 



 

την ευτυχία μας!» Μετά αποκάλυψε στην αγαπημένη του
συμφωνία, θα γεννούσε ένα θείο μωρό, 

Η Ψυχή είχε ενθουσιαστεί με αυτά τα νέα, αλλά δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση ότι οι αδελφές 
της δεν έρχονται με καλό σκοπό. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ήθελαν ποτέ να τη βλάψουν. 
να παρακαλάει με δάκρια στα μάτια της: «Αν δεν πρέπει
τουλάχιστον μια ματιά σ᾽ αυτό των αδελφών μου.
μοσχοβολούν κανέλα, από το απαλό σου δέρμα, από την υπέροχη ζεστασιά της αγκαλιάς σου, ελπίζω να σε 
αναγνωρίσω τουλάχιστον στο πρόσωπο του αγέννητου παιδιού μου! Για την εμφάνισή σου τίποτα 
θα ρωτήσω. Κάνε, για ακόμη μια φορά, την χάρη στην αφοσιωμένη σου Ψυχή!» Μαγεμένος από τα λόγια 
και τα τρυφερά της χάδια, ο σύζυγος στέγνωσε τα δάκρυά της με τα μαλλιά του κι έδ
του. 

Με την πρώτη ευκαιρία οι αδερφές έρχονται στην κο
απρόθυμα στο παλάτι. Εκεί καλοπιάνουν την 
λεπτομέρειες για τον σύζυγό της. Η 
και είπε πως ο άντρας της είναι ένας πλούσιος έμπορος, κάπως μεγάλος στην ηλικία και λείπει σε ταξίδι. 
Εκείνες διαπίστωσαν την αντίφαση και την πίεσαν να αποκαλύψει την αλήθεια.
δαγκώθηκε. Αλλά τελικά παραδέχτηκε
θύμισαν τον χρησμό και ισχυρίστηκαν πως αυτός ο άγνωστος άντρας της δεν ήταν 
που ανέφερε η προφητεία του Απόλλωνα. «
αγνοώντας την φριχτή σου δυστυχία και τον κίνδυνο!» της είπαν. «
Μόλις γεννήσεις το παιδί του, θα σε καταβροχθίσει!»

ειλικρινείς και πιστές σε μένα, έχετε δίκιο. 
προειδοποιεί να μην επιχειρήσω να αποκαλύψω τα χαρακτηριστικά του και απειλεί με σκληρή τιμωρία την 
περιέργειά μου σχετικά με την εμφάνισή του.

Τη συμβούλεψαν να έχει ένα αιχμηρό μαχαίρι έτοιμο δίπλα στο κρεβάτι της. Μόλις ο σύζυγός της 
αποκοιμιόταν, θα έπρεπε να ανάψει ένα λυχνάρι να δει το πρόσωπό του. Εάν ήταν τέρας, θα έπρεπε να τον 
σκοτώσει. Έπειτα οι αδελφές της θα την έπαιρναν από το παλάτι μαζί με όλους τους θησαυρούς κα
κανόνιζαν να παντρευτεί με ένα θνητό.

Οι αδερφές έφυγαν και η Ψυχή απέμεινε μόνη.  Χάθηκε στην θλίψη της όπως τρώει η παλίρροια την 
στεριά. Ο νους της θόλωσε και πείστηκε
επόμενη μέρα, όταν έπεσε το σκοτάδι και ο άντρας της πλάγιασε κοντά της και αποκοιμήθηκε βαθιά, 

την ευτυχία μας!» Μετά αποκάλυψε στην αγαπημένη του ότι  θα αποκτούσαν παιδί
, θα γεννούσε ένα θείο μωρό, αθάνατο, διαφορετικά το παιδί θα ήταν ένας κοινός θνητ

Η Ψυχή είχε ενθουσιαστεί με αυτά τα νέα, αλλά δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση ότι οι αδελφές 
Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ήθελαν ποτέ να τη βλάψουν. 

να παρακαλάει με δάκρια στα μάτια της: «Αν δεν πρέπει ν᾽ αντικρίσω το ιερό σου πρόσωπο, χάρισέ μου 
αυτό των αδελφών μου. Από εκείνες τις μπούκλες στο κεφάλι σου που 

μοσχοβολούν κανέλα, από το απαλό σου δέρμα, από την υπέροχη ζεστασιά της αγκαλιάς σου, ελπίζω να σε 
τον στο πρόσωπο του αγέννητου παιδιού μου! Για την εμφάνισή σου τίποτα 

θα ρωτήσω. Κάνε, για ακόμη μια φορά, την χάρη στην αφοσιωμένη σου Ψυχή!» Μαγεμένος από τα λόγια 
και τα τρυφερά της χάδια, ο σύζυγος στέγνωσε τα δάκρυά της με τα μαλλιά του κι έδ

Με την πρώτη ευκαιρία οι αδερφές έρχονται στην κορυφή του βουνού και ο Ζέφυρος τι
απρόθυμα στο παλάτι. Εκεί καλοπιάνουν την Ψυχή με γλυκά λόγια και παράλληλα επιμένουν να μάθουν 

 Ψυχή, αμάθητη στο ψέμα, είχε ξεχάσει την προηγούμενή της απάντηση 
και είπε πως ο άντρας της είναι ένας πλούσιος έμπορος, κάπως μεγάλος στην ηλικία και λείπει σε ταξίδι. 
Εκείνες διαπίστωσαν την αντίφαση και την πίεσαν να αποκαλύψει την αλήθεια. Η Ψυχή ταράχτηκε, 

αγκώθηκε. Αλλά τελικά παραδέχτηκε, πως τον άντρα της δεν τον είχε δει ποτέ. Τότε 
ισχυρίστηκαν πως αυτός ο άγνωστος άντρας της δεν ήταν παρά το φοβερό φίδι 

ε η προφητεία του Απόλλωνα. «Εσύ κάθεσαι πανευτυχής κι αισθάνεσαι ευλογημένη, 
αγνοώντας την φριχτή σου δυστυχία και τον κίνδυνο!» της είπαν. «Αν σε φροντίζει, 
Μόλις γεννήσεις το παιδί του, θα σε καταβροχθίσει!»  

Η καημένη η Ψυχή
αδερφές συνέχισαν να την πείθουν
«Γεωργοί, κυνηγοί και άλλοι γείτονές σου, 
τον έχουν δει! Πρέπει ν
ακούσεις τις αδελφές σου που νοιάζονται 
για την ασφάλειά σου ή προτιμάς να 
καταλήξεις στο στομάχι αυτού του άγριου 
θηρίου; Αν είσαι ευχαριστημένη με τη 
μοναξιά του εξοχικο
βρώμικη κι απατηλή αγκαλιά ενός τέρατος 
τότε να ξέρεις ότι εμείς οι αγαπημένες σου 
αδελφές, θα έχουμε κάνει τουλάχιστον το 
καθήκον μας!»  

Η Ψυχή, αφελής κι ευάλωτη, 
από τρόμο και ψιθύρισε τρέμοντας: 
«Πολυαγαπημένες μου αδ

ειλικρινείς και πιστές σε μένα, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να᾽ναι κάποιο περίεργο πλάσμα, συμφωνώ. Πάντα με 
προειδοποιεί να μην επιχειρήσω να αποκαλύψω τα χαρακτηριστικά του και απειλεί με σκληρή τιμωρία την 
περιέργειά μου σχετικά με την εμφάνισή του. Τι να κάνω να σωθώ;» 

ρό μαχαίρι έτοιμο δίπλα στο κρεβάτι της. Μόλις ο σύζυγός της 
αποκοιμιόταν, θα έπρεπε να ανάψει ένα λυχνάρι να δει το πρόσωπό του. Εάν ήταν τέρας, θα έπρεπε να τον 
σκοτώσει. Έπειτα οι αδελφές της θα την έπαιρναν από το παλάτι μαζί με όλους τους θησαυρούς κα
κανόνιζαν να παντρευτεί με ένα θνητό.  

Οι αδερφές έφυγαν και η Ψυχή απέμεινε μόνη.  Χάθηκε στην θλίψη της όπως τρώει η παλίρροια την 
στηκε ότι πρέπει να σκοτώσει το τέρας πριν την εξοντώσει αυτό.

, όταν έπεσε το σκοτάδι και ο άντρας της πλάγιασε κοντά της και αποκοιμήθηκε βαθιά, 
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θα αποκτούσαν παιδί. Εάν τηρούσε τη 
διαφορετικά το παιδί θα ήταν ένας κοινός θνητός. 

Η Ψυχή είχε ενθουσιαστεί με αυτά τα νέα, αλλά δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση ότι οι αδελφές 
Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ήθελαν ποτέ να τη βλάψουν.  Άρχισε 

αντικρίσω το ιερό σου πρόσωπο, χάρισέ μου 
Από εκείνες τις μπούκλες στο κεφάλι σου που 

μοσχοβολούν κανέλα, από το απαλό σου δέρμα, από την υπέροχη ζεστασιά της αγκαλιάς σου, ελπίζω να σε 
τον στο πρόσωπο του αγέννητου παιδιού μου! Για την εμφάνισή σου τίποτα πια δεν 

θα ρωτήσω. Κάνε, για ακόμη μια φορά, την χάρη στην αφοσιωμένη σου Ψυχή!» Μαγεμένος από τα λόγια 
και τα τρυφερά της χάδια, ο σύζυγος στέγνωσε τα δάκρυά της με τα μαλλιά του κι έδωσε την συγκατάθεσή 

ρυφή του βουνού και ο Ζέφυρος τις μεταφέρει 
Ψυχή με γλυκά λόγια και παράλληλα επιμένουν να μάθουν 

είχε ξεχάσει την προηγούμενή της απάντηση 
και είπε πως ο άντρας της είναι ένας πλούσιος έμπορος, κάπως μεγάλος στην ηλικία και λείπει σε ταξίδι. 

Η Ψυχή ταράχτηκε, 
, πως τον άντρα της δεν τον είχε δει ποτέ. Τότε οι αδερφές της 

παρά το φοβερό φίδι 
ι αισθάνεσαι ευλογημένη, 

 είναι γιατί είσαι έγκυος! 

Η καημένη η Ψυχή γέμισε αμφιβολίες. Οι 
αδερφές συνέχισαν να την πείθουν: 
«Γεωργοί, κυνηγοί και άλλοι γείτονές σου, 
τον έχουν δει! Πρέπει ν᾽ αποφασίσεις! Θ’ 

τις αδελφές σου που νοιάζονται 
για την ασφάλειά σου ή προτιμάς να 
καταλήξεις στο στομάχι αυτού του άγριου 
θηρίου; Αν είσαι ευχαριστημένη με τη 
μοναξιά του εξοχικού σου καταφυγίου, την 
βρώμικη κι απατηλή αγκαλιά ενός τέρατος 
τότε να ξέρεις ότι εμείς οι αγαπημένες σου 
αδελφές, θα έχουμε κάνει τουλάχιστον το 

αφελής κι ευάλωτη, καταλήφθηκε 
και ψιθύρισε τρέμοντας:  

«Πολυαγαπημένες μου αδελφές, πάντα 
ναι κάποιο περίεργο πλάσμα, συμφωνώ. Πάντα με 

προειδοποιεί να μην επιχειρήσω να αποκαλύψω τα χαρακτηριστικά του και απειλεί με σκληρή τιμωρία την 

ρό μαχαίρι έτοιμο δίπλα στο κρεβάτι της. Μόλις ο σύζυγός της 
αποκοιμιόταν, θα έπρεπε να ανάψει ένα λυχνάρι να δει το πρόσωπό του. Εάν ήταν τέρας, θα έπρεπε να τον 
σκοτώσει. Έπειτα οι αδελφές της θα την έπαιρναν από το παλάτι μαζί με όλους τους θησαυρούς και θα 

Οι αδερφές έφυγαν και η Ψυχή απέμεινε μόνη.  Χάθηκε στην θλίψη της όπως τρώει η παλίρροια την 
ότι πρέπει να σκοτώσει το τέρας πριν την εξοντώσει αυτό. Έτσι, την 

, όταν έπεσε το σκοτάδι και ο άντρας της πλάγιασε κοντά της και αποκοιμήθηκε βαθιά, η 



 

Ψυχή σηκώθηκε.  Πήρε ένα μαχαίρι 
κάμαρας αποκαλύφθηκαν, είδε ότι το κοιμισμένο άγριο θηρίο ήταν ότι πιο γλ
πλάσματα, ο πανέμορφος θεός Έρωτας.
δάχτυλό της με ένα από τα βέλη που βρίσκονταν στη φαρέτρα του. 
τώρα ήταν δέκα φορές ερωτευμένη μαζ
όρκο της. Το μαχαίρι γλίστρησε και έπεσε κάτω. 
λυχνάρι και έπεσε πάνω στο γυμνό ώμο του κοιμισμένου θεού. Ο Έρωτας πετάχτηκε πάνω αλαφιασμένο
από τον πόνο και θυμωμένος άνοιξε τα φτερά του για να φύγει. Η Ψυχή προσπ
κλαίγοντας γοερά και ζητώντας συγχώρεση. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πιαστεί 
ανυψωθεί μαζί του πάνω στα σύννεφα. Ύστερα από λίγο
γη, χωρίς να σκοτωθεί. Άκουσε τη φωνή του Έρωτα να της λέει, ότι για χάρη της είχε παρα
εντολή της μητέρας του και ότι  είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της. «Αλλά τώρα δεν θα με ξαναδείς ποτέ!»  
ήταν τα τελευταία του λόγια. Ο πόνος του αποχωρισμού ήταν αβάσταχτος.

κυβερνούσε ο σύζυγος της μεγαλύτερης
λέγοντας ότι ο Έρωτας την έδιωξε και ζήτησε να παντρευτεί εκείνη. Μόλις το άκουσε η αδερφή, τρελάθηκε 
από επιθυμία, επινόησε μια δικαιολογία για το σύζυγό 
κενό με την ελπίδα ότι ο Έρωτας θα την έπιανε, αλλά έγινε κομμ
Ψυχή επισκέφτηκε την άλλη αδελφή της λέγοντάς την ίδια ιστορία. 
τον Έρωτα και τα πλούτη και γκρεμίστηκε στα βράχια.

Έχοντας ξεκαθαρίσει με το παρελθόν, η Ψυχή 
και μέρα. Πέρασε θάλασσες και στεριές, αν
να της πουν που βρίσκεται και οι θεοί την 
συμπονούσαν, δέχτηκαν να τη βοηθήσουν, όταν 
σύγκρουση με την Αφροδίτη.  

Όταν η Αφροδίτη έμαθε ότι ο λατρευτό
εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο. Άρχισε να τη ψάχνει. Έστειλε 
το καλό ή με τη βία μπροστά της. 

Κι ενώ ο Έρως μαράζωνε στο κρεβάτι της μητέρας του με
όλο τον κόσμο χωρίς αποτέλεσμα. Σε ένα μέρος δεν είχε
τέλος όμως, με την ελπίδα πως εκεί θα έβρισκε τον Έρωτα,  αποφ

Την ώρα που η Ψυχή πλησίαζε την π
Απρέπεια: «Ώστε έτσι ε, ανάξιο κορίτσι, τελευταία θυμήθηκες την κυρά σου!»
και την έσυρε μέσα, μπροστά στα πόδια της θεάς.
Της ξέσκισε τα ρούχα και της είπε: «Σκοπεύεις να συναντήσεις την πεθερά σου ε; Ή μήπως ήρθες να βρεις 

 και άναψε το λυχνάρι.. Μόλις  το φως έλαμψε και τα μυστήρια της 
είδε ότι το κοιμισμένο άγριο θηρίο ήταν ότι πιο γλυκό κι ευγενικό ανάμεσα στα 

πλάσματα, ο πανέμορφος θεός Έρωτας. Συγκλονισμένη από την εκπληκτική ομορφιά του, τρυπάει το 
με ένα από τα βέλη που βρίσκονταν στη φαρέτρα του. Αν μια φορά τον είχε αγαπήσει πριν , 

τώρα ήταν δέκα φορές ερωτευμένη μαζί του! Ταράχτηκε,  ένιωσε ότι τον πρόδωσε και καταπάτησε τον 
όρκο της. Το μαχαίρι γλίστρησε και έπεσε κάτω. Εκείνη τη στιγμή μια σταγόνα καφτό λάδι χύθηκε από το 
λυχνάρι και έπεσε πάνω στο γυμνό ώμο του κοιμισμένου θεού. Ο Έρωτας πετάχτηκε πάνω αλαφιασμένο

άνοιξε τα φτερά του για να φύγει. Η Ψυχή προσπάθησε 
κλαίγοντας γοερά και ζητώντας συγχώρεση. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πιαστεί 
ανυψωθεί μαζί του πάνω στα σύννεφα. Ύστερα από λίγο όμως, εξαντλημένη από την κούραση, έπεσε

Άκουσε τη φωνή του Έρωτα να της λέει, ότι για χάρη της είχε παρα
και ότι  είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της. «Αλλά τώρα δεν θα με ξαναδείς ποτέ!»  

Ο πόνος του αποχωρισμού ήταν αβάσταχτος. 

Η Ψυχή ρίχτηκε από την απελπισία της 
σ’ ένα ποτάμι για να πνιγεί, εκείνο 
όμως τη σήκωσε απαλά πάνω 
του και την άφησε πάνω στην πυκνή 
χλόη της όχθης του. Ο 
βρισκόταν εκεί κοντά, κ
μουσική και τα ήρεμα του λόγια να τη 
μεταπείσει και να της δώσει θάρρος. 
Από εκείνη τη στιγμή, ένας ήταν ο 
σκοπός της ζωής της: να ξαναβρεί τον 
Έρωτα, και τη χαμένη της ευτυχία.

Πρώτα όμως ήθελε να τιμωρήσει της 
αδερφές της. Πήγε στην πόλη όπ

σύζυγος της μεγαλύτερης. Της περιέγραψε τι είχε συμβεί αλλά τελείωσε την ιστορία της 
λέγοντας ότι ο Έρωτας την έδιωξε και ζήτησε να παντρευτεί εκείνη. Μόλις το άκουσε η αδερφή, τρελάθηκε 
από επιθυμία, επινόησε μια δικαιολογία για το σύζυγό της και έτρεξε στην κορυφή του βουνού. Ρίχτηκε στο 
κενό με την ελπίδα ότι ο Έρωτας θα την έπιανε, αλλά έγινε κομμάτια και την έφαγαν τα πουλιά. Μετά η 
Ψυχή επισκέφτηκε την άλλη αδελφή της λέγοντάς την ίδια ιστορία. Και η δεύτερη αδερφή έτρεξε να βρει 

ρωτα και τα πλούτη και γκρεμίστηκε στα βράχια. 

Έχοντας ξεκαθαρίσει με το παρελθόν, η Ψυχή άρχισε την αναζήτηση του Έρωτα. Τον έψαχνε παντού, νύχτα 
θάλασσες και στεριές, ανέβηκε σε βουνά, σε πόλεις και ναούς. Οι άνθρωποι δεν

θεοί την είχαν εγκαταλείψει. Ούτε η Ήρα, ούτε η Δήμητρα, παρόλο που τη 
να τη βοηθήσουν, όταν έφτασε στα ιερά τους, γιατί δεν ήθελαν 

ότι ο λατρευτός της γιος ερωτεύτηκε την Ψυχή, εκείνη που μισούσε, ζ
Άρχισε να τη ψάχνει. Έστειλε τον Ερμή να τη βρει και να την οδηγήσει με 

ο Έρως μαράζωνε στο κρεβάτι της μητέρας του με φοβερούς πόνους από το έγκαυμα, η
ποτέλεσμα. Σε ένα μέρος δεν είχε τολμήσει να ψάξει, στο παλάτι της Αφροδίτης. 

τέλος όμως, με την ελπίδα πως εκεί θα έβρισκε τον Έρωτα,  αποφάσισε να πάει. 

ην ώρα που η Ψυχή πλησίαζε την πόρτα, άρχισε να της φωνάζει η υπηρέτρια της Αφροδίτης
: «Ώστε έτσι ε, ανάξιο κορίτσι, τελευταία θυμήθηκες την κυρά σου!» Την άρπαξε από τα μαλλιά 

και την έσυρε μέσα, μπροστά στα πόδια της θεάς. Η Αφροδίτη έβγαλε όλο της το θυ
είπε: «Σκοπεύεις να συναντήσεις την πεθερά σου ε; Ή μήπως ήρθες να βρεις 
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Μόλις  το φως έλαμψε και τα μυστήρια της 
υκό κι ευγενικό ανάμεσα στα 

Συγκλονισμένη από την εκπληκτική ομορφιά του, τρυπάει το 
Αν μια φορά τον είχε αγαπήσει πριν , 

ί του! Ταράχτηκε,  ένιωσε ότι τον πρόδωσε και καταπάτησε τον 
Εκείνη τη στιγμή μια σταγόνα καφτό λάδι χύθηκε από το 

λυχνάρι και έπεσε πάνω στο γυμνό ώμο του κοιμισμένου θεού. Ο Έρωτας πετάχτηκε πάνω αλαφιασμένος 
άθησε  να τον συγκρατήσει 

κλαίγοντας γοερά και ζητώντας συγχώρεση. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πιαστεί από το πόδι του και να 
ντλημένη από την κούραση, έπεσε στη 

Άκουσε τη φωνή του Έρωτα να της λέει, ότι για χάρη της είχε παραβιάσει  την 
και ότι  είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της. «Αλλά τώρα δεν θα με ξαναδείς ποτέ!»  

Η Ψυχή ρίχτηκε από την απελπισία της 
σ’ ένα ποτάμι για να πνιγεί, εκείνο 
όμως τη σήκωσε απαλά πάνω στα νερά 
του και την άφησε πάνω στην πυκνή 
χλόη της όχθης του. Ο θεός Παν, που 
βρισκόταν εκεί κοντά, κατάφερε με τη 
μουσική και τα ήρεμα του λόγια να τη 
μεταπείσει και να της δώσει θάρρος. 
Από εκείνη τη στιγμή, ένας ήταν ο 
σκοπός της ζωής της: να ξαναβρεί τον 
Έρωτα, και τη χαμένη της ευτυχία. 

Πρώτα όμως ήθελε να τιμωρήσει της 
. Πήγε στην πόλη όπου 

. Της περιέγραψε τι είχε συμβεί αλλά τελείωσε την ιστορία της 
λέγοντας ότι ο Έρωτας την έδιωξε και ζήτησε να παντρευτεί εκείνη. Μόλις το άκουσε η αδερφή, τρελάθηκε 

της και έτρεξε στην κορυφή του βουνού. Ρίχτηκε στο 
άτια και την έφαγαν τα πουλιά. Μετά η 

Και η δεύτερη αδερφή έτρεξε να βρει 

αναζήτηση του Έρωτα. Τον έψαχνε παντού, νύχτα 
σε βουνά, σε πόλεις και ναούς. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν 

Δήμητρα, παρόλο που τη 
ήθελαν να έρθουν σε 

που μισούσε, ζήλεψε και 
τον Ερμή να τη βρει και να την οδηγήσει με 

ερούς πόνους από το έγκαυμα, η Ψυχή γύριζε 
, στο παλάτι της Αφροδίτης. Στο 

υπηρέτρια της Αφροδίτης, ονόματι  
ην άρπαξε από τα μαλλιά 

υμό πάνω στην κοπέλα. 
είπε: «Σκοπεύεις να συναντήσεις την πεθερά σου ε; Ή μήπως ήρθες να βρεις 



 

τον άντρα σου, καταρρακωμένο από το δικό σου χέρι;
προβάλλοντας την φουσκωμένη κοιλιά σου! Τι χαρά πράγματι, στο άνθος της νιότης μου ν
ο απόγονος μιας ανάξιας υπηρέτριας, εγγονός της ίδιας της Αφροδίτης! 
φιλοξενήσω όπως αρμόζει στην καλύτερη νύφη!» Μετά φώναξε δύο δούλες, τη Θλίψη και 
οποίες τη μαστίγωσαν αλύπητα.  

Η Ψυχή ρίχτηκε στα πόδια της θεάς ζητώντας συγχώρεση και άδεια να δει τον αγαπημένο της.

Η Αφροδίτη πρόσταξε να φέρουν διάφορους καρπούς 
ρεβίθια, φακές και φασόλια, όλα ανακατεμένα. Έπειτα στράφηκε στην Ψυχή: «Τόσο αποκρουστικ
φαίνεσαι, για να προσελκύσεις κάποιον εραστή θα πρέπει να μη φοβάσαι τη δουλειά
σε λίγες ώρες να ξεχωρίσει τα σπόρια.
ανάμεσα από τα δάκρια της βλέπει μυρμήγκια, που την
ο άθλος ολοκληρώθηκε μέσα στον καθορισμένο χρόνο. 

Την επόμενη μέρα η Αφροδίτη κάλεσε την 
Ψυχή και της ανέθεσε καινούρια 
δοκιμασία. Να φέρει χρυσό μαλλί από τα 
άγρια κριάρια του Ήλιου που έβοσκ
ψηλά στο βουνό. Τα φοβερά αυτά ζώ
αντλούσαν από τον ήλιο δύναμή πο
έκανε αήττητα. Η Ψυχή ανέβηκε στο βουνό 
και προσπάθησε να τα πλησιάσει. Μάταια 
τα κυνηγούσε, πληγώνοντας τα πόδια τη
στα αγκάθια. Τα κριάρια έτρεχαν σαν τον 
άνεμο και χάνονταν. Ξαφνικά, ένα καλάμι 
που φύτρωνε στην όχθη του ποταμού 
βοήθησε το απελπισμένο κορίτσι. «Δεν
είναι τα κριάρια που ζητάς, αλλά το μαλλί 
τους!» της ψιθύρισε με ανθρώπινη φωνή. 
Τη συμβούλεψε να περιμένει ως το 
που τα κριάρια θα αποδυναμωθούν
που είχε κολλήσει στα αγκάθια των θάμνων.

 

τον άντρα σου, καταρρακωμένο από το δικό σου χέρι; Μην προσπαθείς να με κάνεις να σε λυπηθώ 
προβάλλοντας την φουσκωμένη κοιλιά σου! Τι χαρά πράγματι, στο άνθος της νιότης μου ν
ο απόγονος μιας ανάξιας υπηρέτριας, εγγονός της ίδιας της Αφροδίτης! Μη νοιάζεσαι όμως, θα σε 
φιλοξενήσω όπως αρμόζει στην καλύτερη νύφη!» Μετά φώναξε δύο δούλες, τη Θλίψη και 

πόδια της θεάς ζητώντας συγχώρεση και άδεια να δει τον αγαπημένο της.

να φέρουν διάφορους καρπούς της γης: στάρι, κεχρί, κριθάρι, παπαρουνόσπορο
ρεβίθια, φακές και φασόλια, όλα ανακατεμένα. Έπειτα στράφηκε στην Ψυχή: «Τόσο αποκρουστικ
φαίνεσαι, για να προσελκύσεις κάποιον εραστή θα πρέπει να μη φοβάσαι τη δουλειά

ι τα σπόρια. Η κοπέλα απελπίστηκε, δεν ήξερε από πού ν’αρχίσει. Ξαφνικά 
ανάμεσα από τα δάκρια της βλέπει μυρμήγκια, που την λυπήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν. Και πράγματι, 
ο άθλος ολοκληρώθηκε μέσα στον καθορισμένο χρόνο.  

επόμενη μέρα η Αφροδίτη κάλεσε την 

μαλλί από τα 
καν 
ώα 

ου τα 
έβηκε στο βουνό 

. Μάταια 
, πληγώνοντας τα πόδια της 

ν σαν τον 
. Ξαφνικά, ένα καλάμι 

που φύτρωνε στην όχθη του ποταμού 
ίτσι. «Δεν 

α που ζητάς, αλλά το μαλλί 
τους!» της ψιθύρισε με ανθρώπινη φωνή. 

 βράδυ, 
ν. Μετά να κοιτάξει προσεκτικά γύρω της και απλά να μαζέψει το μαλλί 

που είχε κολλήσει στα αγκάθια των θάμνων. Κι έτσι η Ψυχή κατάφερε να μαζέψει το μαλλί με 

Η επόμενη αποστολή που της ανέθεσε η 
Αφροδίτη ήταν όχι μόνο δύσκολη, αλλά και 
επικίνδυνη. Της ζήτησε να γεμίσει μια 
κανάτα με νερό από την πηγή της 
Όταν το άκουσε η Ψυχή, τρόμαξε. Η Στύγα 
ήταν μια πηγή όπου ορκιζόταν οι θεοί και αν 
παραβιάζαν τον όρκο τους, τότε έπεφταν σε 
ύπνο για επτά χρόνια. Τη φύλαγαν, νύχτα και 
μέρα, δράκοι ακοίμητοι.
εμφανίστηκε πάλι ένας βοηθός, ο αετός του 
Δία. Άρπαξε το κανάτι
κοπέλας. Κρατώντας 
του ράμφος, ισορρόπ
φτερούγες του μπροσ
και το γέμισε. Η Ψυχή
Αφροδίτη και της παρ
νερό της πηγής. 
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Μην προσπαθείς να με κάνεις να σε λυπηθώ  
προβάλλοντας την φουσκωμένη κοιλιά σου! Τι χαρά πράγματι, στο άνθος της νιότης μου να γίνω γιαγιά και 

Μη νοιάζεσαι όμως, θα σε 
φιλοξενήσω όπως αρμόζει στην καλύτερη νύφη!» Μετά φώναξε δύο δούλες, τη Θλίψη και την  Έγνοια, οι 

πόδια της θεάς ζητώντας συγχώρεση και άδεια να δει τον αγαπημένο της. 

ρί, κριθάρι, παπαρουνόσπορο, 
ρεβίθια, φακές και φασόλια, όλα ανακατεμένα. Έπειτα στράφηκε στην Ψυχή: «Τόσο αποκρουστική που 
φαίνεσαι, για να προσελκύσεις κάποιον εραστή θα πρέπει να μη φοβάσαι τη δουλειά!» και της ζήτησε μέσα 

Η κοπέλα απελπίστηκε, δεν ήξερε από πού ν’αρχίσει. Ξαφνικά 
λυπήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν. Και πράγματι, 

να κοιτάξει προσεκτικά γύρω της και απλά να μαζέψει το μαλλί 
Κι έτσι η Ψυχή κατάφερε να μαζέψει το μαλλί με ευκολία. 

Η επόμενη αποστολή που της ανέθεσε η 
Αφροδίτη ήταν όχι μόνο δύσκολη, αλλά και 
επικίνδυνη. Της ζήτησε να γεμίσει μια 
κανάτα με νερό από την πηγή της Στυγός. 
Όταν το άκουσε η Ψυχή, τρόμαξε. Η Στύγα 
ήταν μια πηγή όπου ορκιζόταν οι θεοί και αν 

τον όρκο τους, τότε έπεφταν σε 
ύπνο για επτά χρόνια. Τη φύλαγαν, νύχτα και 
μέρα, δράκοι ακοίμητοι. Ευτυχώς, 
εμφανίστηκε πάλι ένας βοηθός, ο αετός του 

κανάτι από τα χέρια της 
 το σταθερά στο δυνατό 
πησε το σώμα με τις 
στά στα ορμητικά νερά 

Ψυχή γρήγορα έτρεξε στην 
ρέδωσε θριαμβευτικά το 



 

Όμως οι δοκιμασίες της Ψυχής δεν τελείωσα
στον Κάτω Κόσμο να φέρει από την Περσεφόνη την αλοιφή της ομορφιάς, μια και η δική της είχε τελειώσει.

Η Ψυχή ήταν σε απόγνωση! Πώς να κατεβεί 
ζωντανή στον Άδη; Ανέβηκε σε έναν ψηλό 
πύργο και σκέφτηκε να πηδήξει, να 
τέλος στα βάσανά της . Ο πύργος, ωστόσο, 
τη λυπήθηκε και της εξήγησε πως θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει την ασφαλή 
επιστροφή της από τον Κάτω Κόσμο.  
Έπρεπε να προσέχει να μην μιλήσει σε 
κανέναν και να αγνοήσει τις φωνές των 
πτωμάτων που επέπλεαν στο ποτάμι των 
νεκρών. Είπε στην Ψυχή να πάρει μερικά 
νομίσματα μαζί της για τον βαρκάρη 
Χάροντα και ειδικά γλυκά για να προσφέρει 
στο τρικέφαλο σκυλί Κέρβερο, που φύλαγε 
την είσοδο. Εάν η Περσεφόνη προσκαλούσε 
την Ψυχή και της προσέφερε πλούσιο 
Επίσης  την προειδοποίησε, να μην ανοίξει 

Η Ψυχή ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες του πύργου και 
θερμή υποδοχή από την Περσεφόνη. Η θεά γέμισε αμέσως το κουτί με το βάλσαμο και η Ψυχή επέστρεψε 
ασφαλής από το βασίλειο των νεκρών.
πειρασμό. Θέλησε να δοκιμάσει τη θεϊκή 
πρόσωπό της, θα γινόταν ακόμη πιο όμορφη, και έτσι θα μπορούσε να ξανακερδίσει την αγάπη του Έρωτα.
Σηκώνοντας όμως το καπάκι, ξεχύθη
έριξε σε νάρκη που έμοιαζε με θάνα

 

Στο
γιατρευθεί. Δ
του Ψυχής και 
μητέρα του
στο βάζο.
Δάκρυσε από χαρά και αγκαλιάστηκαν
παραδώσει το δώρο της Περσεφόνης στην Αφροδίτη.

Ο Έρω
να
στην Ψυχή αμβροσία, ώστε να γίνει αθάνατη και να μπορέσει να σμίξει με 
τον Έρωτα αιώνια. 
καρπό της αγάπης της με τον Έρωτα: την Ηδονή.

 

 

 

δεν τελείωσαν. Η Αφροδίτη της ζήτησε το σχεδόν ακατόρθωτο: να κατέβει 
από την Περσεφόνη την αλοιφή της ομορφιάς, μια και η δική της είχε τελειώσει.

Η Ψυχή ήταν σε απόγνωση! Πώς να κατεβεί 
Ανέβηκε σε έναν ψηλό 

 δώσει 
. Ο πύργος, ωστόσο, 

τη λυπήθηκε και της εξήγησε πως θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει την ασφαλή 

ιστροφή της από τον Κάτω Κόσμο.  
Έπρεπε να προσέχει να μην μιλήσει σε 

ς φωνές των 
πτωμάτων που επέπλεαν στο ποτάμι των 

Είπε στην Ψυχή να πάρει μερικά 
βαρκάρη 
ια να προσφέρει 

, που φύλαγε 
οσκαλούσε 

πλούσιο γεύμα, έπρεπε να το αρνηθεί και να δεχτεί μόνο μια κόρα από ψωμί.
να μην ανοίξει για κανέναν λόγο το κουτί της Περσεφόνης.

Η Ψυχή ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες του πύργου και έφτασε στο αχανές βασίλειο του Άδη. Ε
φόνη. Η θεά γέμισε αμέσως το κουτί με το βάλσαμο και η Ψυχή επέστρεψε 

ασφαλής από το βασίλειο των νεκρών. Μόλις βρέθηκε σε ηλιόλουστο τοπίο, κοίταξε το βάζο και μπήκε σε 
θεϊκή θαυματουργή αλοιφή, ελπίζοντας πως, αν έβαζε λί

πρόσωπό της, θα γινόταν ακόμη πιο όμορφη, και έτσι θα μπορούσε να ξανακερδίσει την αγάπη του Έρωτα.
ηκε από μέσα ένας τρομερός, βαθύς  Ύπνος. Κυρ
ατο. 

Στο μεταξύ, ο Έρωτας, αισθανόταν καλύτερα τώρα 
γιατρευθεί. Δεν μπορούσε ν’ αντέξει άλλο την απουσία της αγαπημένης 
του Ψυχής και δραπέτευσε από το δωμάτιο όπου τον είχε κλειδώσει η 
μητέρα του. Βρήκε την κοιμισμένη κοπέλα και ξαναέβαλε τον Ύπνο μέσα 
στο βάζο. Η Ψυχή άνοιξε τα μάτια και είδε μπροστά της τον Έρωτα. 
Δάκρυσε από χαρά και αγκαλιάστηκαν με πάθος. Μετά 
παραδώσει το δώρο της Περσεφόνης στην Αφροδίτη.

Ο Έρως κατέφυγε στον Δία και τον ικέτεψε να μεσο
α αποδεχτούν  τον γάμο του με την Ψυχή. Ο Δίας, συγκινημένος, έδωσε

στην Ψυχή αμβροσία, ώστε να γίνει αθάνατη και να μπορέσει να σμίξει με 
τον Έρωτα αιώνια. Ύστερα από λίγο καιρό η Ψυχή 
καρπό της αγάπης της με τον Έρωτα: την Ηδονή. 
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το σχεδόν ακατόρθωτο: να κατέβει 
από την Περσεφόνη την αλοιφή της ομορφιάς, μια και η δική της είχε τελειώσει.  

ο αρνηθεί και να δεχτεί μόνο μια κόρα από ψωμί. 
το κουτί της Περσεφόνης. 
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φόνη. Η θεά γέμισε αμέσως το κουτί με το βάλσαμο και η Ψυχή επέστρεψε 

Μόλις βρέθηκε σε ηλιόλουστο τοπίο, κοίταξε το βάζο και μπήκε σε 
, ελπίζοντας πως, αν έβαζε λίγη στο 

πρόσωπό της, θα γινόταν ακόμη πιο όμορφη, και έτσι θα μπορούσε να ξανακερδίσει την αγάπη του Έρωτα. 
ρίευσε την Ψυχή  και την 

καλύτερα τώρα που η πληγή του είχε 
απουσία της αγαπημένης 

τον είχε κλειδώσει η 
κοιμισμένη κοπέλα και ξαναέβαλε τον Ύπνο μέσα 

άνοιξε τα μάτια και είδε μπροστά της τον Έρωτα. 
. Μετά έτρεξε να 

παραδώσει το δώρο της Περσεφόνης στην Αφροδίτη. 

ολαβήσει στους θεούς 
Ο Δίας, συγκινημένος, έδωσε 

στην Ψυχή αμβροσία, ώστε να γίνει αθάνατη και να μπορέσει να σμίξει με 
 έφερε στον κόσμο τον 


