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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
 

1. Αφροδίτη 
2. Έρωτας 
3. Ψυχή 
4. Μητέρα  
5. Πατέρας 
6. Ευάνθη 
7. Λαμπριανή 
8. Θνητός 
9. Αετός 
 

Ακούγονται οι φωνές: του Ζέφυρου, των αόρατων υπηρετών, του Δία, 
της καλαμιάς. 
 
(Η Μητέρα και ο Πατέρας μπορούν να παίξουν επίσης την Ευάνθη και 
τη Λαμπριανή, ο Θνητός τον Αετό. Έτσι έξι ηθοποιοί μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες του έργου.)  
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ΣΚΗΝΗ Α΄  

 
(Σε μια σπηλιά δροσερή, με δέντρα, φωτοσκιάσεις και νερά που 
στάζουν από τα τοιχώματα και τρέχουν από το θόλο, δημιουργώντας 
ωραίους ήχους, η Αφροδίτη λούζει τα μαλλιά και το σώμα της, με 
πλήρη ωραιοπάθεια σιγοτραγουδώντας, ενώ μια ωραία μουσική τη 
συνοδεύει.)  
 
Αφροδίτη: (Τελειώνει το μπάνιο της, παίρνει ένα μπουρνούζι από τα 
τοιχώματα της σπηλιάς το τυλίγεται, μαζεύει τα μαλλιά της σε μια 
πετσέτα και παίρνει ένα καθρέφτη. Κοιτάζοντας μέσα στον καθρέφτη, 
απαγγέλλει στον εαυτό της:) 
   

Είμαι η Θεά η όμορφη 
Στον κόσμο ξακουσμένη 
Από θεούς κι από θνητούς 
Για πάντα παινεμένη. 
Τα μάτια μου πανέμορφα 
Μαλλιά, χέρια και πόδια 
Δέρμα απαλό, διάφανο 
Το στήθος μου αφράτο. 
 
Απ’ όλες η ξεχωριστή 
Απ’ όλους λατρεμένη 
Αφροντυμένη, αφρόλουστη 
Και αφροστολισμένη. 
 

(Τραγουδά:) 
 
Στην ομορφιά απλησίαστη 
Στο κάλλος βουτηγμένη, 
Η Αφροδίτη είμαι η Θεά 
Απ’ τα κύματα βγαλμένη. 
 
Όπου κι αν βγω ή περπατώ 
Τα μάτια όλα γυρίζουν 
Τα κάλλη μου τ’ ασύγκριτα  
Ευθύς αναγνωρίζουν. 

   
(Ενώ βρίσκεται στον κολοφώνα του αυτοθαυμασμού της, ακούγεται 
μια υπερκόσμια μουσική και η Ψυχή περνά αργά, περπατώντας αέρινα 
σαν να μην πατά στη γη, ανεμίζοντας ανάλαφρα τα πέπλα της, 
κοιτάζοντας μπροστά της, σαν να βλέπει όραμα που το ακολουθεί. 
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Ένας θνητός την ακολουθεί εκστασιασμένος, μην έχοντας μάτια να δει 
τίποτε άλλο. Η Αφροδίτη τον βλέπει και παραξενεύεται. Πάει μπροστά 
του, σχεδόν του κόβει το δρόμο και συνεχίζει το τραγούδι της, έχοντας 
όμως κλονιστεί.) 
 

Όπου βρεθώ κι όπου σταθώ 
Το κάλλος μου θαμπώνει  
Το βλέμμα τους άλλη να δει 
Δεν ημπορεί, θολώνει. 

 
(Τα τελευταία λόγια τα λέει σαν να αναρωτιέται και να ρωτά και τον 
θνητό «πώς είναι δυνατό να μη με βλέπεις;». Ο θνητός γυρίζει για λίγο 
το βλέμμα, τη βλέπει, αλλά μετά στρέφεται πάλι στο «όραμα» που έχει 
χαθεί.) 
 

Αφροδίτη: (Μπαίνει εντελώς μπροστά του, για να τον αναγκάσει να τη 
δει.  Κουνά το χέρι της μπροστά στο πρόσωπό του σαν να τον 
χαιρετά.)  

Εεε!.. Ου,ου! 

Θνητός: (Κουνά το κεφάλι, ανοιγοκλείνει τα μάτια, προσπαθεί να 
συνέλθει.) Ναι, τι, ποιος; 

Αφροδίτη: (Τραγουδιστά) Καλημέρααα!.. 

Θνητός: (Αφηρημένα, έχοντας αλλού το νου του.) Καα-λη-μέρα... 

Αφροδίτη: Καλημέρα; (Παύση απειλητική.) Κακή, στραβή κι ανάποδη! 

Θνητός: (Το ίδιο αφηρημένος) Γιατί, κυρά μου; 

Αφροδίτη: «Κυρά μου;!» Λες εμένα «Κυρά μου»; 

Θνητός: (Παραξενεμένος) Γιατί, κυρά μου; Τι έπρεπε να πω; 

Αφροδίτη: Για κοίτα με! Ξέρεις ποια είμαι εγώ; 

Θνητός: (Που συνέρχεται και την κοιτά καλά καλά.) Ω, Θεά μου! Πώς 
είναι δυνατό! Πώς είναι δυνατό να μην ξέρω! Εσένα; Την πιο όμορφη 
μεταξύ των θεών και των ανθρώπων! Που ξεπερνάς στα κάλλη όλες 
τις άλλες θεές! Με το δίκιο της σε ζηλεύει η Ήρα. Με το δίκιο της σε 
αποστρέφεται η Άρτεμη, σε αποφεύγει η Αθηνά, σε αγνοεί η Δήμητρα! 

Έχεις όλα τα μάτια, θεών και ανθρώπων, στραμμένα πάνω σου. Όλοι 
οι θνητοί σε λατρεύουν, σου στήνουν βωμούς, σου χτίζουν ναούς, 
θυσιάζουν στην ομορφιά σου. Όλοι σε επιθυμούν και όλοι θα ήθελαν 
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να σε έχουν κοντά τους, να σε κάνουν δικιά τους. Πώς όχι άλλωστε! 
Είσαι τόσο επιθυμητή! 

Αφροδίτη: (Που κολακευόταν όσο τα άκουγε αυτά.) Τότε λοιπόν... 
(νεύει προς το μέρος που έφυγε η Ψυχή) γιατί; (Παραπονιάρικα, ενώ 
προβάλλει την κορμοστασιά της.) Γιατί;.. 

Θνητός: (Παραξενεμένος κι ο ίδιος.) Αυτό... αυτή είναι κάτι άλλο! 
Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ύπαρξη! Δεν έχω ξανανιώσει... Αιθέρια, 
ανάλαφρη... σαν πεταλούδα... που αφήνει, θαρρείς, ένα άρωμα στο 
πέρασμά της και αναδίνει μια μουσική... 

Αφροδίτη: (Ενοχλημένη) Ποια είναι αυτή, την ξέρεις; 

Θνητός: Όοοχι! Δεν την έχω ξαναδεί! Πρώτη φορά τη βλέπω. Αλλά 
τέτοιο αέρινο πλάσμα... 

Αφροδίτη: Καλά, καλά, μας τά ’πες, φτάνει! Κοίτα, μη σε ξαναδώ να 
την κοιτάς και να την παίρνεις το κατόπι,  γιατί θα έχεις την οργή 
μου. 

Θνητός: (Τρομοκρατημένος) Όχι! Όχι, θεά μου, όχι! Ποτέ ξανά. Όχι 
την οργή σου... Προς θεού! Ποιος τρελός θνητός θα ήθελε να τα βάλει 
με τους θεούς; Όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Πόσα βάσανα και πόσες 
στενοχώριες! Όχι, μη! Ποτέ ξανά... (Κάνοντας υποκλίσεις υποχωρεί, 
μετά στρέφεται και φεύγει τρέχοντας.) 

Αφροδίτη: Ακούς εκεί! Να στρέψει τα μάτια του αλλού! Να γυρίσει να 
δει μια θνητή – μπροστά μου; Ποια είναι αυτή που θα παραβγεί μαζί 
μου, που θα μου κλέψει τα βλέμματα των ανθρώπων! Να είμαι 
μπροστά και να κοιτάζουν εκείνην! Να με αγνοούν! Ποιαν; Εμένα! Τη 
μεγάλη Θεά, την ανυπέρβλητη, την ασύγκριτη! (Οργισμένη) Πρέπει να 
μάθω ποια είναι. Ποια είναι αυτή, που τόλμησε να περάσει μπροστά 
μου, χωρίς να γυρίσει να μου ρίξει ένα βλέμμα. Ούτε καν ένα βλέμμα! 
Ποιας; Εμένα, της μεγάλης Θεάς... 

(Εμφανίζεται πετώντας από ψηλά ο Έρωτας.) 

Έρωτας: (Τραγουδά:)   
 

Ο Έρωτας είμαι ο φτερωτός 
Ο φλογερός κι ωραίος 
Ο πάντοτε αγέραστος 
Που μένει πάντα νέος. 
 
Τάζει αγάπη και χαρά 
Τρυγά, φιλά και φεύγει 
Τάζει αγάπη και χαρά 
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Τρυγά, φιλά και φεύγει 
Στα στήθη μέσα την καρδιά 
Τη διαπερνά, τη φλέγει. 
Πετά κι απομακρύνεται 
Μόλις το νιο γελάσει 
Και το πιοτό του μεθυσιού  
Μόλις τονε κεράσει. 
 
Και ξεσηκώνει τα μυαλά 
Μικρής ερωτευμένης 
Τάζοντας πλάνα κι άσπλαχνα 
«Εγώ είμαι ο Ευμένης». 
 
Ύστερα φεύγει, χάνεται 
Και πια δεν ξαναπιάνεται 
Ο Έρωτας ο πεταχτός 
Και πάντοτε περαστικός. 

 
(Πλησιάζει τη μητέρα του και προσγειώνεται.) Αχ, μητέρα, μητέρα! 
Θεά μου εσύ, πανέμορφη! Γνώρισα μια κοπέλα, που σε... (πάει να πει 
«ξεπερνά», αλλά καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό για τη μητέρα του και 
σταματά.) Μια κοπέλα, που στον κόσμο δεν είν’ άλλη. Ξέρεις ότι 
πετάω παντού, γυρίζω τον κόσμο και λαβώνω καρδιές... (Απαγγέλλει:) 
 

Κάνω μάτια να δακρύζουν 
Φυλλοκάρδια να φλογίζουν.  
Δίνω πόνο και χαρά  
Κάνω σφάλματα πολλά. 
    
Δίνω αγάπη, σβήνω λάθη 
Χίλια, μύρια, τόσα πάθη 
Και λαβώνω τις καρδιές  
Με φλογάτες σαϊτιές. 

 
Αλλά τη δική μου δεν τη λαβώνει καμιά. Γιατί είμαι ο Έρωτας ο 
άτρωτος! Ο δυνατός κι ακατανίκητος. Που όλους τους υποτάσσω, 
αλλά κανένας, μα κανένας δε με βάζει κάτω. Πετώ και χάνομαι και πια 
δεν ξαναπιάνομαι... 
 
(Μελαγχολικά.) Όμως τώρα, βρε μανούλα!.. σαν κάτι να με 
τυραννά... Τώρα... (γυρίζει αποφασιστικά στη μητέρα του) τώρα... 
μου φαίνεται ότι λαβώθηκα κι εγώ από τα βέλη μου.  
 

Αφροδίτη: Γιε μου, τρελάθηκες; Τι είναι αυτά που λες; Γίνεται εσύ, 
ένας Θεός, να λαβωθείς από τα ίδια σου τα βέλη; 
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Έρωτας: Κι όμως, μητέρα! Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι τα βέλη μου 
είναι φαρμακερά. Έχουν πολύ πόνο και χτυπούν κατευθείαν στην 
καρδιά.  

Αφροδίτη: Γιε μου, σύνελθε. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό σε 
σένα! 

Έρωτας: Κι όμως, μητέρα... (της πιάνει τα χέρια και τα φέρνει στα 
μάγουλα.) 

Αφροδίτη: (Τραβά τα χέρια της απότομα.) Μα εσύ καις! 

Έρωτας: Αυτό ακριβώς σου λέω. (Εκστασιασμένος.) Ο Έρωτας ανάβει 
φωτιές! Φλογίζει, καίει τις καρδιές! Πονάει και γλυκαίνει μαζί... 

Αφροδίτη: Αχ, γιε μου! (Του παίρνει τα χέρια και προσπαθεί να τον 
οδηγήσει μέσα στη σπηλιά.) Μπες αμέσως να κάνεις ένα μπάνιο με 
κρύο νερό, να δροσιστείς, να συνέλθεις. 

Έρωτας: (Αποτραβά τα χέρια του.) Αχ, μητέρα! Τι να μου κάνει λίγο 
δροσερό νερό! Εμένα την πυρά μου ούτε η θάλασσα δε μου την 
δροσίζει... 

Αφροδίτη: Θα φωνάξω αμέσως τις νύμφες των βουνών, τις νεράιδες 
των λιμνών, τις δρυάδες, τις ναϊάδες, όλες τις ακόλουθές μου, να σου 
γεμίσουν μια λίμνη με νερό να δροσιστείς! 

Έρωτας: Μητέρα... μην κοπιάζεις άδικα! Είσαι Θεά και ξέρεις. Η 
φλόγα που έχω δε σβήνει ούτε με τα μπάνια ούτε με τα αφρόλουτρα. Η 
φλόγα που έχω σβήνει μόνο με ένα φιλί, με μια αγκαλιά, με την 
αγάπη. Θέλω την αγάπη αυτής της κοπέλας. 

Αφροδίτη: Και ποια είναι αυτή η κοπέλα, η τόσο όμορφη, που 
σαγήνεψε τον ίδιο το γιο μου; 

Έρωτας: Την είδες, Θεά μου! 

Αφροδίτη: Την είδα εγώ; Πού, πότε, πώς; 

Έρωτας: Την είδες πριν από λίγο να περνά. 

Αφροδίτη: Να περνά από δω; 

Έρωτας: Ναι, να περνά από δω. 

Αφροδίτη: (Υπεροπτικά) Εγώ... δεν είδα καμιά κοπέλα να περνά! 
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Έρωτας: Και όμως είδες! Και μάλιστα, σε είδα που την είδες. Και 
ρώτησες και το Θνητό ποια είναι. Αλλά, πού να ξέρει ένας θνητός... 
για μια θεά! 

Αφροδίτη: Θεά αυτή; Από κι ως πού;    

Έρωτας: Ναι, Θεά μου! (Τονίζοντας) Θεά... αυτή! 

Αφροδίτη: Πώς γίνεται; Τι θεά είναι αυτή που δεν την ξέρω; 

Έρωτας: Είναι η Ψυχή, η όμορφη. 

Αφροδίτη: (Εξοργισμένη) Τολμάς και λες όμορφη μια γυναίκα που δεν 
είμαι εγώ; 

Έρωτας: Εσύ, μητέρα μου, είσαι ωραία στο σώμα... 

Αφροδίτη: Ε, και τι άλλο θέλεις; Έχει ομορφιά πιο μεγάλη από ένα 
τέλειο σώμα;  

Έρωτας: Ναι, δε λέω!.. Ένα ωραίο σώμα είναι η τέλεια έκφραση της 
ομορφιάς... αλλά... 

Αφροδίτη: Αλλά... τι αλλά; Υπάρχει και «αλλά»; 

Έρωτας: Αχ, μητερούλα μου! Δε θέλω να σε κακοκαρδίσω, αλλά... 

Αφροδίτη: Πάλι αλλά; (Πιο οργισμένη) Πάλι «αλλά»; 

Έρωτας: Αλλά... η Ψυχή... είναι όμορφη στην ψυχή. 

Αφροδίτη: Τι θα πει αυτό; Φαίνεται η ψυχή; Φαίνεται η ομορφιά της 
ψυχής;  

Έρωτας: Η ομορφιά της ψυχής... κάνει το σώμα να φαίνεται ακόμα 
πιο ωραίο. 

Αφροδίτη: Λες ψέματα! Δε γίνεται αυτό! Το όμορφο σώμα είναι 
όμορφο. Τελεία και παύλα.   

Έρωτας: Γίνεται, μητέρα, γίνεται. Και το ξέρεις. Γι’ αυτό ενοχλήθηκες 
τόσο πολύ. Αλλά κι εγώ γι’ αυτό την αγάπησα τόσο.   

Αφροδίτη: Την αγάπησες; Πότε πρόλαβες; Πότε την είδες και πώς την 
αγάπησες; 

Έρωτας: (Εκστασιασμένος) Κοιμόταν κάτω από το μεγάλο δέντρο της 
ακροποταμιάς. Ο Αέρας, που παραμόνευε στις καλαμιές, έβγαινε 
κρυφά και της χάιδευε το πρόσωπο, της φιλούσε τα μάγουλα, της 
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ανακάτευε απαλά τα μαλλιά, μουρμουρώντας μια ανάλαφρη, γλυκιά 
μουσική. (Η σκηνή αναπαριστάνεται από τον Αέρα και την Ψυχή.)    

Εκείνη χαμογελούσε. Ένα αγγελικό, θείο χαμόγελο. Ζήλεψα τον αέρα. 
Ζήλεψα τη γαλήνη της. Θέλησα να μάθω ποιο ήταν το μυστικό της 
ευτυχίας της. Έμοιαζε σαν να βρισκόταν στους εφτά ουρανούς. 
Σάμπως κάποιος αόρατος χορευτής να την κρατούσε στα χέρια του και 
να την χόρευε απαλά και αέρινα στα ύψη του ουρανού. (Μικρή παύση) 
Έσκυψα ν’ αφουγκραστώ το μυστικό της ευτυχίας της. Η γαλήνη 
στόλιζε το πρόσωπό της. Ένα ροδαλό χρώμα έκαμνε διάφανη την 
επιδερμίδα της. Παραμέρισα τον Άνεμο -Χορευτή. Γονάτισα. Ήθελα 
να της δώσω ένα φιλί. Ένα φιλί, που θα την ξυπνούσε και θα την 
έκαμνε να ανοίξει τα μάτια, να με δει. Και τότε... θα την λάβωνα για 
πάντα. Θα την έκανα δική μου για πάντα! Έγειρα... έτοιμος να της 
δώσω το φιλί. Αλλά... ένα βέλος ξέφυγε από τη φαρέτρα μου, 
μπήχτηκε στη γη και καρφώθηκε στο στήθος μου. Τρώθηκα, μητέρα! 

Αφροδίτη: (Ενοχλημένη από την όλη αφήγηση) Ωραία τα κατάφερες! 
Εσύ, ο Άτρωτος, που ήσουν προορισμένος να λαβώνεις τις ξένες 
καρδιές! 

Έρωτας: Αχ, μητέρα! Είναι τόσο καυτό το βέλος της καρδιάς!  

Αφροδίτη: (Με περιφρόνηση σχεδόν) Και τώρα; Τι θέλεις από μένα;  

Έρωτας: Θέλω...καλή μου μητερούλα... Θέλω να μου γειάνεις την 
πληγή. Δες! Το αίμα μου κυλάει. Ο πόνος καίει την καρδιά μου. Είναι 
ένας πόνος γλυκός, αλλά και βασανιστικός. Λύτρωσέ με, μητέρα! 

Αφροδίτη: Εγώ; Πώς μπορώ να σε λυτρώσω εγώ; 

Έρωτας: Να μου δώσεις την ευλογία σου, μητέρα... 

Αφροδίτη: Την ευλογία μου την έχεις πάντα... 

Έρωτας: Το ξέρω και σ’ ευγνωμονώ. Αλλά τώρα... τώρα, θέλω την 
ευλογία σου για το γάμο μου. 

Αφροδίτη: Γάμο; Ποιο γάμο; Εσύ δε γίνεται να παντρευτείς! 

Έρωτας: Τι λες, μητέρα; Θα μείνω για πάντα μοναχός; Ανέραστος και 
ασυντρόφευτος; 

Αφροδίτη: (Υπεροπτικά και αδιάφορα) Και αγαπητικιά μπορείς να 
έχεις και συντροφιά κοπέλες όμορφες όσες ποθεί η καρδιά σου.  

Έρωτας: Μα εγώ δε θέλω πολλές και άχαρες. Εγώ θέλω μία. Μία και 
μοναδική κι ολότελα ξεχωριστή. Εγώ θέλω την Ψυχή. Αυτήν και μόνο! 
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Αφροδίτη: Αποκλείεται! Αυτός ο γάμος δε θα γίνει ποτέ. 

Έρωτας: Γιατί, καλή μου μητερούλα; Ένα γιο, που τον έχεις 
μονάκριβο, θέλεις να τον φαρμακώσεις έτσι; 

Αφροδίτη: (Μες στο παράπονο, σχεδόν κλαίγοντας) Εσύ με 
φαρμάκωσες. Εσύ με δηλητηρίασες! Να μου λες ότι υπάρχει άλλη πιο 
όμορφη από μένα. Με πρόδωσες! Και τώρα ζητάς την ευλογία μου, 
για να φύγεις για πάντα από κοντά μου; 

Έρωτας: Μητέρα!.. Δε θέλεις την ευτυχία του παιδιού σου; 

Αφροδίτη: Θέλω το γιο μου χαρούμενο κι ανέμελο! 

Έρωτας: ... αλλά όχι ευτυχισμένο... 

Αφροδίτη: Και αυτή η κοπέλα – μια θνητή – θα σε κάνει ευτυχισμένο; 

Έρωτας: Ναι, μητέρα! Γιατί θα είμαι ευτυχισμένος, μόνο αν την έχω 
στην αγκαλιά μου, μόνο αν ζω μαζί της... 

Αφροδίτη: (Οργισμένη) Σου απαγορεύω να την παντρευτείς! 

Έρωτας: Αχ, καλή μου μητέρα! Θέλεις να μαραζώσω; Θέλεις να 
αρρωστήσω; Θέλεις να φύγω απ’ τη ζωή; 

Αφροδίτη: Ανοησίες! Δε γίνεται να πεθάνεις εσύ, ένας Θεός! 

Έρωτας: Θα χάσω όμως τη δύναμή μου. Θα χάσω την όρεξή μου για 
ζωή. Θα είμαι λυπημένος για πάντα. Βλέπεις; Το  αίμα μου κυλάει. 
Και δε θα πάψει, μέχρι που η πληγή μου να γιατρευτεί. Αχ, μητέρα! 
Το δηλητήριο του έρωτα είναι πολύ φαρμακερό και μόνο ένα φάρμακο 
μπορεί να το γιατρέψει. Ο ίδιος ο έρωτας. Η ένωση με το αγαπημένο 
πρόσωπο. Μόνο αυτό μπορεί να λυτρώσει τον ερωτευμένο.  

Αφροδίτη: Εντάξει λοιπόν, θέλεις να την παντρευτείς. Εκείνη όμως 
θέλει;  

Έρωτας: Πώς είναι δυνατό να μη θέλει! Εμένα; Τον Έρωτα; 

Αφροδίτη: Καλά λοιπόν... ας δοκιμάσουμε, να δούμε. 

Έρωτας: Αχ, μητερούλα μου! (Παίρνει τα δυο της χέρια και τα φιλά.) 
Μητερούλα μου, καλή μου μητέρα, σ’ ευχαριστώ. 

Αφροδίτη: Περίμενε, μη βιάζεσαι!  

Έρωτας: Πώς να μη βιάζομαι! Εγώ δε βλέπω την ώρα να τη σφίξω 
στην αγκαλιά μου, να την πάρω στα φτερά μου και να την ταξιδέψω... 
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Αφροδίτη: Σιγά, σιγά! Μην παίρνεις φόρα! Τους όρους μου δεν τους 
άκουσες ακόμα! 

Έρωτας: Ποιους όρους; Έχει και όρους; 

Αφροδίτη: Ένα και μοναδικό. 

Έρωτας: Ε, καλά τώρα... ένας όρος... τι μπορεί να είναι... 

Αφροδίτη: Άκουσέ τον πρώτα... 

Έρωτας:  Ακούω. Είμαι όλος αυτιά. 

Αφροδίτη: Την κοπέλα αυτή, την... πώς την είπες; 

Έρωτας: Ψυχή. 

Αφροδίτη: Την Ψυχή λοιπόν, μπορείς να την παντρευτείς με έναν όρο. 

Έρωτας: (Ανυπόμονα) Πες τον! Ακούω, είμαι όλος αυτιά. 

Αφροδίτη: Με τον όρο ότι... δε θα σε δει ποτέ της. 

Έρωτας: Δε θα με δει ποτέ της; Πώς γίνεται αυτό; 

Αφροδίτη: Γίνεται. 

Έρωτας: Μα θα είμαστε αντρόγυνο, θα κοιμόμαστε μαζί και δε θα με 
δει ποτέ της; Πώς είναι δυνατό; 

Αφροδίτη: Είναι, αν πραγματικά σ’ αγαπά. 

Έρωτας: Μα, τι λες, μητέρα! Αν πραγματικά μ’ αγαπά, θα θέλει να με 
δει. Θα θέλει να με βλέπει συνέχεια. Θα θέλει να με έχει κοντά της. 

Αφροδίτη: Ναι, αλλά, αν πράγματι σε αγαπά, τότε θα θέλει να κάνει 
οποιαδήποτε θυσία, για να σε έχει δικό της.  

Έρωτας: Και θα δεχθεί τέτοιο πράγμα; 

Αφροδίτη: Αυτή θα είναι η δοκιμασία της. Αν πράγματι σε αγαπά... 

Έρωτας: (Προβληματισμένος) Και πώς θα γίνει αυτό; 

Αφροδίτη:  Με μια συμφωνία μαζί της. Μια δέσμευση, έναν όρκο, ότι 

δε θα θελήσει να σε δει ποτέ στο φως της μέρας. Όλη την ημέρα θα 

γυρίζεις τον κόσμο να λαβώνεις καρδιές. Εσένα ο προορισμός σου 
είναι αυτός. Τη νύχτα, θα πηγαίνεις στο παλάτι, που σου έχω χτισμένο 
ψηλά στο βουνό, κι εκεί θα σμίγεις μαζί της στα σκοτεινά. Θα 
κοιμάσαι μαζί της όλη τη νύχτα. Αλλά το πρωί, πριν χαράξει το 
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πρώτο φως, θα σηκώνεσαι αθόρυβα και θα φεύγεις, πριν ανοίξει τα 
μάτια της και σε δει. 

Έρωτας: Και θα δεχτεί τέτοιον όρο; 

Αφροδίτη: Και μάλιστα χωρίς να ξέρει ποιον πρόκειται να 
παντρευτεί... 

Έρωτας: Τι λες, μητέρα! 

Αφροδίτη: Ναι, γιατί αν ξέρει ποιον παντρεύεται, τότε δε θα υπάρχει 
δοκιμασία. 

Έρωτας: Και τι θα της πούμε δηλαδή; 

Αφροδίτη: Εμείς; Τίποτα! Αφού δεν πρόκειται να εμφανιστούμε 
μπροστά της. Θα στείλουμε τον Ερμή, να κάνει τα προξενιά. Εκείνος 
θα της πει ότι ένα ωραίο παλικάρι τη γυρεύει σε γάμο. Θα της θέσει 
τον όρο και αν εκείνη δεχτεί, τότε ο γάμος θα γίνει. 

Έρωτας: Ωραίο παλικάρι... Κι αν νομίσει ότι είμαι ένα τέρας; Αν 
νομίσει ότι είμαι πανάσχημος, για να μη θέλω να εμφανιστώ; 

Αφροδίτη: Αν πιστέψει το Θεό... τότε δε θα σκεφτεί καθόλου ν’ 
αμφιβάλλει. 

Έρωτας: Παράξενος ο όρος σου... 

Αφροδίτη: Και απαραβίαστος, αν θέλεις να την παντρευτείς.  

Έρωτας: Αν... 

Αφροδίτη: Αν εκείνη θέλει να σε παντρευτεί, τότε πρέπει να πάρει 
όρκο ιερό ότι δε θα θελήσει ποτέ να παραβεί τον όρκο της και να σε 
αντικρίσει στο φως. Αν δεν τηρήσει τον όρκο της, η τιμωρία της θα 
είναι να σε χάσει για πάντα από κοντά της. 

Έρωτας: Αχ, μητέρα! Δεν καταλαβαίνω καθόλου τους όρους σου, 
αλλά η αγάπη μου για κείνην είναι πάνω από κάθε λογική. Δε θέλω να 
ψάξω τις προθέσεις σου. Θέλω μόνο εκείνην. Θέλω να την παντρευτώ, 
όποιο κι αν είναι το τίμημα. 

Αφροδίτη: Τότε λοιπόν, πήγαινε, πες του Ερμή να έρθει, να τον 
στείλουμε για το προξενιό.                                                                                                                                                                                                                                                  

Έρωτας: (Μες στην τρελή χαρά) Μητέρα, μητερούλα μου, (παίρνει τα 
χέρια της και τα φιλά) σ’ ευχαριστώ! (Κάμνει κύκλους γύρω της, πετά 
και φεύγει.) 
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ΣΚΗΝΗ Β΄ 

(Στην κορυφή του Βουνού, η Ψυχή τυλιγμένη στο νυφικό της, φαίνεται 
να περιμένει ώρα πολλή. Σηκώνεται για λίγο τριγυρίζει, κοιτάζει 
ολόγυρα και τραγουδά:) 

    
Είμαι η Ψυχή η άυλη  
Στα νέφη τριγυρίζω 
Σαν πεταλούδα ανάλαφρη 
Πετώ και φτερουγίζω. 
 
Στην ομορφιά άλλη καμιά  
Δεν έχει τέτοια χάρη 
Πανέμορφο λουλουδικό 
Σε τρυφερό κλωνάρι. 
 
Λεπτή, κατανοητική 
Νοιάζομαι για τους άλλους 
Φροντίζω την ψυχούλα τους 
Μην την πικράνει σάλος.  
 
Κι όταν η πίκρα ανθρώπους βρει 
Παρηγοριά τους δίνω, 
Γλυκαίνω την καρδούλα τους 
Και το φαρμάκι σβήνω. 
 
Πώς να μη μ’ αγαπούν λοιπόν 
Κι όλοι να με θαυμάζουν 
Αφού δεν έχω σύγκριση  
Με όσα δοκιμάζουν; 

 

(Το φως χαμηλώνει αργά. Η Ψυχή αρχίζει να κρυώνει και σαν να 
φοβάται.) 

Ψυχή: Περιμένω όλη τη μέρα. Σ’ αυτή την έρημη κορυφή του Βουνού. 
Καμιά συντροφιά. Καμιά ψυχή Θεού. Ούτε ένα πουλάκι να μου 
κρατήσει συντροφιά. Ώρες ατέλειωτες. Νυχτώνει. Ο Ήλιος έφυγε και 
το φως... σε λίγο θα φύγει κι αυτό. Ήταν όμορφα εδώ ψηλά όλη τη 
μέρα. Έβλεπα ολόγυρα τους κάμπους, τα ρυάκια... τους ανθρώπους 
να εργάζονται χαμηλά στην πεδιάδα... τη λίμνη με τις βάρκες να 
σχίζουν το νερό ανάμεσα από τις καλαμιές... τα πουλιά να πετούν 
κρώζοντας.  Αλλά τώρα... ξεροστάλιασα. Ούτε νερό ... ούτε φαΐ ... 
ούτε ένας ήχος... πέρα από τον απαλό Ζέφυρο που μου δροσίζει τα 
μάγουλα... 
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Αν δεν έρθει... τι θα κάνω; Μήπως έπρεπε να τους ακούσω;  

(Η σκηνή φωτίζεται χαρούμενα. Στο υποτιθέμενο παλάτι του πατέρα 
της Ψυχής, μάνα και πατέρας στολίζουν τη νύφη και προσπαθούν να 
τη μεταπείσουν.) 

Μητέρα: (Ενώ τη βοηθά να ντυθεί.) Αχ, βρε κορίτσι μου! Μήπως θα 
έπρεπε να το ξανασκεφτείς... μήπως θα ’πρεπε... 

Ψυχή: Τι να ξανασκεφτώ, μητέρα; Το λόγο μου τον έδωσα. Σήμερα 
είναι η μέρα του γάμου μου κι εσύ μου ζητάς να το ξανασκεφτώ; 

Μητέρα: Να... έλεγα, βρε κορίτσι μου... 

Πατέρας: Η μητέρα σου θέλει να πει... Ξέρεις πόσο σε αγαπούμε... 

Ψυχή: Το ξέρω, πατερούλη μου, το ξέρω. Είστε πάντα τόσο καλοί... 

Μητέρα: Ξέρεις ότι σε νοιαζόμαστε. 

Ψυχή: Το ξέρω, μανούλα μου, το ξέρω. 

Πατέρας: Και ότι θέλουμε να είσαι ευτυχισμένη. 

Ψυχή: Το ξέρω, καλέ μου πατερούλη... 

Πατέρας: Και ότι θα κάμναμε ό,τι είναι δυνατό... 

Ψυχή: Για να με δείτε ευτυχισμένη. 

Μητέρα: Ακριβώς αυτό, κόρη μου! Θέλουμε να είσαι ευτυχισμένη. 

Ψυχή: Μα, είμαι, μανούλα μου...      

Μητέρα: Αλλά... αν είναι άσχημος;  

Ψυχή: Και οι αδελφές μου... άσχημους παντρεύτηκαν. 

Μητέρα: Δεν είναι άσχημοι...  

Ψυχή: Είναι γέροι... 

Μητέρα: Δεν είναι γέροι... λίγο μεγαλύτεροί τους είναι... 

Ψυχή: Πάντως, όμορφοι δεν είναι. Ούτε και νέοι. Ενώ ο δικός μου!.. 
Ο Θεός Ερμής είπε ότι είναι ένα πανέμορφο παλικάρι. 

Μητέρα: Ναι, δε λέω, πρέπει να πιστέψεις το Θεό, αλλά πιστεύεις 
αυτό που άκουσες; Και τα μάτια σου... 
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Ψυχή: Τα μάτια μας, μητέρα, βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν. Εγώ 
μες στο σκοτάδι θα βλέπω τον πανέμορφο νέο, που μου περιέγραψε ο 
Ερμής. 

Πατέρας: (Μες στην έγνοια) Εμένα... δε με νοιάζει αν είναι άσχημος! 
Ας είναι κι ένα τέρας! Όμως, αν είναι κακός; Αν σε βασανίζει και σε 
κακομεταχειρίζεται;  

 Ψυχή: Αν είναι κακός, τότε δεν υπάρχει λόγος να είμαι μαζί του. 
Τότε... θα γυρίσω πίσω κοντά σας.  

Πατέρας: Εντάξει, λοιπόν, αφού είσαι τόσο αποφασισμένη, θα σε     
συνοδεύσω στην  κορυφή του βουνού, όπως μας έχει πει ο Ερμής. 

Ψυχή: Σ’ ευχαριστώ, πατέρα. (Αγκαλιάζει και φιλά τη μητέρα της που  
συγκινείται.) Αντίο, μητέρα... Θα σε σκέφτομαι. Θα είσαι πάντα στην 
καρδιά μου. Η αγάπη σου θα με συντροφεύει. Θέλω να είσαι ήσυχη, 
χαρούμενη κι ευτυχισμένη, γιατί κι εγώ θα είμαι ευτυχισμένη. 

Μητέρα: Στο καλό, κόρη μου, με την ευχή της μητέρας σου και της 
θεάς Αφροδίτης. Είθε να συντηρεί πάντοτε τον έρωτά σου, ώστε να 
είσαι ευτυχισμένη.  

(Ο πατέρας πιάνει το χέρι της κόρης του και τη συνοδεύει για λίγο, 
ύστερα μητέρα και πατέρας αποχωρούν. Τα φώτα χαμηλώνουν και η 
Ψυχή βρίσκεται πάλι μόνη. Μετά από λίγο ακούγεται ένας απαλός 
ήχος ανέμου κι ανάμεσα ένας ψίθυρος). 

Ζέφυρος: (Αόρατος) Είμαι ο Ζέφυρος... η λεπτή πνοή του ανέμου... 
ήρθα να σε πάρω  αγκαλιά, να σε μεταφέρω στο παλάτι του 
αγαπημένου σου. 

(Η Ψυχή ανασηκώνεται χαρούμενη, ο Ζέφυρος την παίρνει αγκαλιά, 
την «ταξιδεύει» για λίγο στη σκηνή, ενώ το «Βουνό» γυρίζει και η άλλη 
του πλευρά αποκαλύπτει ένα πανέμορφο παλάτι. Ο Ζέφυρος απιθώνει 
απαλά την Ψυχή στο θρόνο που βρίσκεται στο μέσο της αίθουσας. 
Φωνές αόρατων υπηρετών ακούγονται απ’ όλες τις μεριές.) 

Υπηρέτες: Καλωσόρισες, Βασίλισσά μας. Είσαι η εκλεκτή της καρδιά 
του Βασιλιά μας. Εμείς είμαστε οι αόρατοι υπηρέτες σου. Θα σε 
υπηρετούμε σε ό,τι ζητήσεις. Ό,τι επιθυμείς, θα μας το λες, κι εμείς 
θα σου πραγματοποιούμε κάθε σου επιθυμία. Μη διστάσεις, να 
ζητήσεις οτιδήποτε. Μη σκεφτείς ποτέ «αυτό δε γίνεται». Εμείς είμαστε 
εδώ, για να πραγματοποιούμε ακόμα και το αδύνατο!  

Ψυχή: Λίγο νερό, αχ λίγο νερό! Ξεροστάλιασα όλη τη μέρα. 
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(Εμφανίζεται ένας ασημένιος δίσκος, μ’ ένα κρυστάλλινο κανάτι και 
ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Η Ψυχή το παίρνει, το πίνει και το απιθώνει 
ξανά.) 

Ψυχή: Αχ, ψυχή μου! Δροσίστηκα. Τι ήταν αυτό! Χωρίς φαΐ, χωρίς 
νερό, όλη την ημέρα! Στέγνωσαν τα χείλη μου, ξεράθηκε η ψυχή μου. 
Άρχισα να αναρωτιέμαι αν έκανα καλά να δεχτώ... Ας πιω λίγο ακόμα 
είναι τόσο δροσερό και ελαφρύ... (Πάει να βάλει από το  κανάτι, 
αλλά εκείνο γέρνει μόνο του και γεμίζει το ποτήρι. Η Ψυχή γελώντας 
το παίρνει και το σηκώνει.) Ευχαριστώ... στην υγειά σας.   

Φωνή Υπηρέτη: Υγιαίνετε, βασίλισσά μας! 

Ψυχή: (Γέρνει πίσω ευχαριστημένη.) Αν είχα τώρα και λίγο φαγητό! 
Το νερό, θαρρείς, μου άνοιξε την όρεξη. Σαν να προετοίμασε το 
στομάχι μου για να δεχτεί τροφή. 

Υπηρέτης: Αμέσως, Αρχόντισσα. Τι επιθυμεί η βασίλισσά μας; 

Ψυχή: Αχ, ό,τι και να ’ταν θα το ’τρωγα τώρα. Έχω τέτοια πείνα, που 
νομίζω ότι και ένα γουρουνάκι τρυφερό...  θα το ’τρωγα ολόκληρο! 

(Εμφανίζεται ο δίσκος με το γουρουνάκι, γαβάθες με σαλατικά, πιάτα 
με ορεκτικά...) 

Ψυχή: Πω, πω! Τι είναι όλα αυτά; Μα... δεν πρόλαβα να το πω! 
Απίστευτο:  Όλα αυτά  είναι για να τα φάω εγώ; 

Υπηρέτης: Αυτά και άλλα τόσα, βασίλισσά μου. Ό,τι επιθυμεί η 
καρδούλα σου και ακόμα περισσότερα! 

Ψυχή: Μα... αν τα φάω όλα αυτά, θα γίνω ένα γουρουνάκι. 

Υπηρέτης: (Τραγουδά παιχνιδιάρικα) Ένα γουρουνάκι όμορφο πολύ. 

Ψυχή: Αχ, όχι! Θα γίνω μια άσχημη, παχιά γουρούνα, αν τρώω κάθε 
μέρα έτσι! Πρέπει να με φροντίζετε και να με προσέχετε. Να  μη γίνω 
παχιά και άσχημη! 

Υπηρέτης: Όπως επιθυμείς, αφέντρα μου. Θα σου κάμνουμε φαγητά 
ελαφριά, όπως τα  επιθυμείς. Θα σου κάμνουμε, ωραίες, φρέσκες 
δροσερές σαλάτες και θα σε ταΐζουμε φρούτα κάθε λογής... 

Ψυχή: Ε... και κανένα γλυκάκι... κάπου κάπου! 

Υπηρέτης: Και γλυκά και αλμυρά και κάθε λογής αγαθά. 

Ψυχή: Ευχαριστώ, ευχαριστώ! Ας φάω τώρα που πεινώ τόσο πολύ.  
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(Ο αόρατος υπηρέτης γεμίζει και ένα ποτήρι μ’ ένα κόκκινο υγρό. Η 
Ψυχή το πίνει.) 

Ψυχή: Πω, πω! Τι ήταν αυτό; Σωστό νέκταρ. 

Υπηρέτης: Νέκταρ από τα σταφύλια μας. Από τα αμπέλια που θα δεις 
ότι υπάρχουν ολόγυρα από το παλάτι.  

Ψυχή: Ω, φαίνεται πως έχω πολλά να δω. Όμως τώρα, ένα ζεστό 
λουτρό είναι ό,τι πιο πολύ επιθυμώ. 

Υπηρέτης: Και βέβαια, κυρά μου. Ένα μπάνιο θα σε φρεσκάρει, θα σε 
ξεκουράσει και θα σε προετοιμάσει να δεχτείς τον αγαπημένο σου. 

Ψυχή: (Σηκώνεται ευχαριστημένη.) Σ’ ευχαριστώ, καλέ μου. Οδήγησέ 
με λοιπόν.  

Υπηρέτης: Α, εδώ άλλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία. Αννέτα, Βιβέτα... 
έτοιμο το μπάνιο της Βασίλισσας; 

(Ακούγονται νερά να αδειάζουν στην μπανιέρα και οι φωνές των 
υπηρετριών) Έτοιμο, πανέτοιμο. Σε ιδανική θερμοκρασία και με 
αρωματικά βότανα και λάδια. 

Ψυχή: Μα δεν πρόλαβα να το πω... έτοιμο κιόλας; 

Φωνές: (Που έχουν έρθει κοντά στην Ψυχή, έτοιμες να τη 
συνοδεύσουν) Γι’ αυτό είμαστε εδώ, κυρά μου, για να προλαβαίνουμε 
κάθε σου επιθυμία. 

Ψυχή: Ω, μα αυτό είναι θαυμάσιο! Υπέροχο, απίθανο! Σας 
ευχαριστώ.  

(Φεύγει «συνοδευμένη» από τις ακόλουθές της, τα φώτα χαμηλώνουν 
και ξαναδυναμώνουν αργά. Η Ψυχή εμφανίζεται με το νυχτικό και 
λυμένα τα μαλλιά.) 

Ψυχή: Ω, τι απίστευτα πράγματα μου συμβαίνουν! Είναι όλα τόσο 
παραμυθένια! Πως δε θα ’βλεπα τον αγαπημένο μου το ’ξερα, αλλά 
πως δε θα ’βλεπα ούτε τους υπηρέτες! Έχει γούστο! Έχει χάζι. 
Σκέφτεσαι κάτι, το λες κι εκείνο γίνεται στη στιγμή. Όπως το θέλεις, 
κι ακόμα πιο ωραίο! Είχα ένα λουκούλλειο δείπνο, είχα ένα υπέροχο 
μπάνιο και τώρα δε μου μένει, παρά να ξαπλώσω και να περιμένω τον 
εκλεκτό της καρδιάς μου. 

Ω, τι υπέροχη ευτυχία! Σ’ ευχαριστώ, Θεά του Έρωτα, χρυσή μου 
Αφροδίτη... 
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(Ξαπλώνει στο κρεβάτι, το φως χαμηλώνει σταδιακά, ώσπου 
εξασθενίζει σχεδόν εντελώς. Η ψυχή έχει αποκοιμηθεί και ο Έρωτας, 
μόλις διακρινόμενος, κάνει την εμφάνισή του, πετώντας ανάλαφρα 
από ψηλά. Πλησιάζει, σκύβει πάνω από το πρόσωπο της Ψυχής και 
της τραγουδά, ενώ τη χαϊδεύει απαλά.) 

Έρωτας:  

Ψυχή μου εσύ πεντάμορφη                           
Λεπτή κι αγαπημένη 
Είσαι στολίδι της ζωής 
Άρωμα του ανθώνα. 
 
Ευλογημένη και σεμνή 
Σου δίνω την καρδιά μου 
Θα ήθελα να σ’ έκαμνα 
Παντοτινά δικιά μου. 
 
Με μάγεψες, Αγγέλα μου, 
Είσαι η ζωή, το φως μου 
Και τώρα άλλο δε ζητώ 
Μον’ να γενώ δικός σου.  
 
Δώσ’ μου το χέρι, την καρδιά 
Κι έλα ν’ αγαπηθούμε 
Ψυχή εσύ, Θεός εγώ 
Για πάντα να σμιχτούμε. 

(Τη φιλά, εκείνη αναδεύεται, απλώνει τα χέρια και τον αγκαλιάζει.)  

Ψυχή: Σε περίμενα! Σε περίμενα όλη την ημέρα, όλη μου τη ζωή. 

Έρωτας: Κι εγώ, αγαπημένη μου, δεν έβλεπα τη στιγμή να 
σκοτεινιάσει, για να έρθω κοντά σου. Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ τόσο 
πολύ... 

Ψυχή: (Ενώ χαϊδεύει τα μαλλιά και τους ώμους του Έρωτα)  
Τι υπέροχα μαλλιά έχεις! Πόσο δυνατοί είναι οι ώμοι σου! 
Τα χέρια σου μακριά και λεπτά, τι όμορφα που με αγγίζουν! 

Έρωτας: Αγάπη μου! Σ’ αγαπώ και αυτό κάμνει το κάθε άγγιγμα 
ωραίο. 

Ψυχή: Κι εγώ σ’ αγαπώ κι ας μη σ’ έχω δει... 

Έρωτας: Κι ούτε πρέπει να με δεις ποτέ σου. Μην το ξεχάσεις αυτό! 
Ξέρεις ότι, αν θελήσεις να με δεις, θα με χάσεις. Μην το ξεχάσεις αυτό 
ποτέ, αγάπη μου. Δε θέλω να σε χάσω!  



| ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ 

 
 

24 

Ψυχή: Όχι, ποτέ! Το λόγο μου τον έδωσα. Πήρα όρκο! Ποτέ δε θα 
πατήσω τον όρκο μου. 

Έρωτας: Ψυχή μου! Είσαι η πιο όμορφη της γης! Όλο τον κόσμο 
γύρισα. Πήγα σε όλες τις χώρες της γης. Άγγιξα καρδιές κοριτσιών και 
αγοριών, ανθρώπων κάθε ηλικίας. Έπαιξα μαζί τους και χάρηκα το 
παιχνίδι μου. Όμως η καρδιά μου σκίρτησε μονάχα για σένα... μάτωσε 
για σένα.  

Ψυχή: Τι όμορφα που μιλάς, αγαπημένε μου!.. 

Έρωτας: Η αγάπη κάνει όμορφα τα λόγια. Για σένα ξεπηδούν ατόφια 
από την καρδιά μου. Γιατί είσαι η μία και μοναδική, ξεχωριστή και 
ασύγκριτη. Είδα όμορφες πολλές. Αλλά εσύ, Ψυχούλα μου, είσαι η πιο 
όμορφη απ’ όλες τις γυναίκες του κόσμου. Τις ξεπερνάς όλες. Με τη 
σεμνότητα, την ταπεινότητα, τη γλυκύτητά σου. Με την εμπιστοσύνη 
σου. Ποια άλλη θα δεχόταν στο πλάι της έναν άντρα που δεν έχει δει 
και που δε θα δει ποτέ της; 

Ψυχή: Δε μετανιώνω, καλέ μου! Ζω ένα παραμύθι. 

Έρωτας: Κι έτσι παραμυθένια θα είναι η ζωή μας, αν κρατήσεις τον 
όρκο σου, αν δεν παραβείς τον όρο να μη με δεις ποτέ στο φως. Το 
ξέρω είναι σκληρό, αλλά σ’ αγαπάω, αγάπη μου! Γι’ αυτό σου ζήτησα 
μια τόσο μεγάλη θυσία. Σ’ ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Αυτό θα με 
κάνει να σ’ αγαπώ αιώνια, να σε φροντίζω, να προσπαθώ να σε έχω 
πάντοτε ευτυχισμένη! Θα δεις... η αγάπη μου δε θα σβήσει ποτέ. Θα σε 
περιβάλλω πάντοτε με στοργή. Η καρδιά μου θα είναι πάντοτε ζεστή 
για σένα. Θα σε νοιάζομαι κάθε στιγμή. 

Ψυχή: Σ’ ευχαριστώ, αγαπημένε μου... 

Έρωτας: Αγάπη μου, ψυχή μου! Νόημα της ζωής μου, εσύ! 
Καληνύχτα, αγαπημένη μου, δροσιά της ψυχής μου! 

Ψυχή: Καληνύχτα, αγαπημένε μου! (Τυλίγει τα χέρια του γύρω από το 
κορμί της και γυρίζει με την πλάτη της μέσα στο γούβωμα της 
αγκαλιάς του. Το φως χαμηλώνει ολότελα, ενώ μια ουράνια μουσική 
ακούγεται στο σκοτάδι. Αρχίζει να ξημερώνει, ο Έρωτας 
ανασηκώνεται, κοιτάζει την αγαπημένη του, τη χαϊδεύει απαλά, τη 
φιλά και φεύγει πετώντας.) 

Ψυχή: (Μετά από λίγο ανοίγει τα μάτια και τεντώνεται νωχελικά μες 
στο κρεβάτι.) Ω, τι υπέροχη νύχτα! Σαν όνειρο ήτανε. Τρυφερός, 
απαλός, εκδηλωτικός! Χάδια, φιλιά... αγκαλιάσματα. (Ανασηκώνεται 
και τυλίγει τα χέρια γύρω από το κορμί της.) Τα χέρια του... τόσο 
λεπτά κι εκφραστικά!.. Οι ώμοι του δυνατοί. Και δυο φτερά υπέροχα, 
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που με τύλιξαν με τόση ζεστασιά! Με κρατούσε στην αγκαλιά του όλη 
τη νύχτα. Κι ήταν τόσο όμορφα, τόσο όμορφα!.. (Τινάζεται επάνω.) 
Ω, είμαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένη! (Πάει να βγάλει το νυχτικό της και 
οι αόρατες υπηρέτριες της το βγάζουν πριν προλάβει η ίδια.) Ω, ναι, 
το ξέχασα. Θα πρέπει να το συνηθίσω... (Περιμένει να την ντύσουν, 
πράγμα που γίνεται.) Ωραία! Έτοιμη λοιπόν! Τι περιλαμβάνει η μέρα 
μετά το πρόγευμα; (Ένα ωραίο μπουκέτο λουλούδια εμφανίζεται 
μπροστά της.) 

Υπηρέτης: Σήμερα, μετά το πρόγευμα, θα έχετε ξενάγηση στους 
κήπους του Πύργου. Μετά, όταν η μέρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, θα 
μπούμε μέσα και θα σας ξεναγήσουμε σε όλες τις αίθουσες του 
Παλατιού. 

Ψυχή: Ωραία! Έχω πολλά να κάνω σήμερα. 

Υπηρέτης: Έχετε πολλά να δείτε. Οι κήποι μας είναι τεράστιοι, 
περιλαμβάνουν κάθε λογής λουλούδια, δέντρα, θάμνους, αρωματικά. 
Αλλά και οι λαχανόκηποι δεν πάνε πίσω! Αγγουράκια, ντομάτες, 
φασολιές, κολοκυθιές, μελιτζάνες, πατάτες... 

Ψυχή: Καλά, καλά! Μην κουράζεσαι, θα μου τα δείξεις όλα από 
κοντά! 

(Φεύγει πρόσχαρη.) 
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Η Ψυχή αναβιώνει  με το φιλί του Έρωτα. Louvre Museum, Paris. 
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ΣΚΗΝΗ Γ΄ 

  

(Ίδιο σκηνικό, έχουν περάσει ώρες.) 

 

Ψυχή: (Μπαίνει το ίδιο πρόσχαρη, αλλά λιγάκι κουρασμένη, 
κρατώντας στο χέρι το καπέλο της.) Ωχ, τι μέρα! Τι κήποι ατέλειωτοι! 
Νόμιζα πως εκτείνονται ως την άκρη του ορίζοντα! Και να σκεφτείς 
ότι είμαστε πάνω σ’ ένα βουνό. Καλά, έστω, σ’ ένα οροπέδιο! Αλλά... 
πηγαίναμε, πηγαίναμε... και τελειωμό δεν είχαν. Υάκινθοι, ιβίσκοι, 
νερολούλουδα! Τριανταφυλλιές, νάρκισσοι, βιολέτες! Υπέροχοι 
κήποι! Αναρωτιόμουν αν υπήρχε κάτι που δεν το έχουν. Αλλά όχι! 
Όλα, τα πάντα και τα πιο ξωτικά. 

(Κάθεται στο τραπέζι και τα πιάτα αρχίζουν να εμφανίζονται μπροστά 
της.) 

Υπηρέτης: Κολοκυθόσουπα από γλυκό, κόκκινο κολοκύθι δικής μας 
παραγωγής.  

Ψυχή: (Τη δοκιμάζει) Μμμμ! Υπέροχη, βελούδινη γεύση. Θα ήθελα να 
μου φέρετε τον σεφ να τον ευχαριστήσω. 

Υπηρέτης: Λυπάμαι, κυρά μου! Ξεχνάτε, φαίνεται... 

Ψυχή: Ω, ναι, το ξέρω, δε γίνεται!  

Υπηρέτης: Γεμιστά, όπως τα ζητήσατε: μελιτζάνες, κολοκυθάκια, 
πιπεριές, ντομάτες... και βέβαια κρεμμύδι, που όπως είπατε σας 
αρέσει, γιατί γλυκαίνει το φαΐ.  

Ψυχή: (Αρχίζει να τρώει.) Μμμμ! Τι γεύση μοναδική! Αποπνέει 
φρεσκάδα. Ποτέ δεν έχω φάει πιο γευσάτα γεμιστά. Και ήταν καλή 
ιδέα να μου τα συνοδέψετε με χοιρομέρι... 

Υπηρέτης: (Καθώς μαζεύει τα πιάτα.) Το χοιρομέρι είναι λιγάκι 
αλμυρό και δίνει γεύση! Και τώρα... τι θα λέγατε για ένα κουμκουάτ 
κέικ; 

Ψυχή: Γλύκισμα από κουμκουάτ! Πώς ξέρατε πως είναι το αγαπημένο 
μου; 

Υπηρέτης: (Ενώ της σερβίρει το γλυκό) Ω, κυρία! Μα σας είδα πώς το 
χαϊδεύατε, πώς το μυριζόσαστε και πώς το κοιτάζατε. Δε θέλει κανείς 
πολλά, για να καταλάβει! 
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Ψυχή: Σ’ ευχαριστώ, καλέ μου, πιστέ μου υπηρέτη. Όλους σας 
ευχαριστώ. Είστε οι φίλοι μου, είστε... (λιγάκι θλιμμένα) η συντροφιά 
μου. Είστε όλοι τόσο καλοί, με φροντίζετε με τόση αγάπη! 
(Αποτελειώνει το δείπνο της και σηκώνεται. Κατευθύνεται προς το 
κρεβάτι, όπου οι αόρατοι υπηρέτες τη γδύνουν και της φορούν το 
νυχτικό. Η Ψυχή σβήνει τα καντιλέρια και μπαίνει στο κρεβάτι. Για 
λίγο μένει καθισμένη, μουρμουρίζοντας ένα γλυκό σκοπό. Ύστερα 
γλιστρά στα σκεπάσματα. Σε λίγο – έχει αποκοιμηθεί – ακούγεται η 
ουράνια μουσική που συνοδεύει τον Έρωτα και το απαλό φτερούγισμα 
που τον φέρνει κοντά της. Η Ψυχή αναδεύεται στον ύπνο της και 
απλώνει τα χέρια. Τον αγκαλιάζει και η σκηνή του έρωτα 
επαναλαμβάνεται.) 
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John Gibson (1790-1866) – Έρως και Ψυχή, χαρακτική 
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ΣΚΗΝΗ Δ΄ 

 

(Μέρες έχουν περάσει, η Ψυχή, όχι μόνο έχει εξοικειωθεί με το 
περιβάλλον, αλλά περιφέρεται λιγάκι βαριεστημένη.) 

 

Ψυχή: (Αφηρημένη, χαϊδεύοντας αδιάφορα τα αντικείμενα αξίας.) 
Υπέροχα! Όλα υπέροχα. Αλλά το μέσα μου πλαντάζει. Θέλει 
συντροφιά. Θέλει ανθρώπους να συνομιλεί. Να βλέπει τα μάτια τους, 
να ακούει τη φωνή τους. Εδώ... ακούω φωνές, αλλά δε βλέπω 
ανθρώπους. Ό,τι θέλω γίνεται. Μόνο που το σκέφτομαι, μόλις το 
πω... Να, τις προάλλες... μόλις είπα ότι θέλω να κατεβώ στη λίμνη, 
βρέθηκα εκεί, θαρρείς και κάποιος δυνατός άντρας με πήρε στην 
αγκαλιά του και με κατέβασε πετώντας, όπως τότε που ήρθε ο 
Ζέφυρος, με πήρε στην αγκαλιά του και με έφερε εδώ. Με απόθεσε στη 
βάρκα, σαν να ήξερε ότι ήθελα να κάνω βαρκάδα, και με ταξίδεψε για 
δυόμιση ώρες πάνω στα γαλήνια νερά της λίμνης. Ήταν υπέροχα. Δε 
χρειαζόταν να μιλώ κι έτσι δε με πείραξε που ο αόρατος σύντροφός 
μου έμεινε βουβός. Αυτό ήθελα. Ήθελα να ακούω το γαλήνιο κύλημα 
της βάρκας πάνω στο νερό. Να βλέπω τα πανύψηλα δέντρα να 
καθρεφτίζονται στην ήρεμη επιφάνειά της. Τις κορυφές των βουνών 
αναποδογυρισμένες μέσα στο βυθό της λίμνης. Ήταν όμορφο το 
θέαμα, αλλά το αίσθημα τόσο μοναχικό! 

Χωρίς μια φίλη... έναν φίλο... κάποιον να μοιραστείς τέλος πάντων... 

Τι να κάνουν άραγε οι αδελφές μου; Είναι ευτυχισμένες με τους 
άντρες τους; Έκαναν κανένα  παιδί; Τις πεθύμησα. Κι ας με ζήλευαν 
τόσο... Αδελφές μου είναι... Τις συγχωρώ. Θέλω να τις δω, να μάθω 
τα νέα τους. Από τότε που παντρεύτηκαν και έφυγαν από το σπίτι των 
γονιών μας, δεν τις έχω δει... Θα τις καλέσω, να ’ρθουν να δουν την 
ευτυχία μου. Την απίστευτη, παραμυθένια τύχη μου.  

Αυτό θα κάνω! Απόψε κιόλας θα το πω στον αγαπημένο μου. Θα του 
ζητήσω την άδεια να καλέσω τις αδελφές μου. Κι εκείνος, επειδή με 
αγαπά, δε θα μου το αρνηθεί. Θα καταλάβει την ανάγκη μου. Θα χαρεί 
μάλιστα, που θα έχω συντροφιά. Να μην είμαι μόνη... Πόσο καιρό να 
μη βλέπεις πρόσωπο ανθρώπου, να μην ακούς άλλες φωνές, εκτός από 
των υπηρετών και να μην μπορείς να κάνεις μια συζήτηση για θέματα 
άλλα, εκτός από το φαγητό και την καθημερινότητα! Αυτό θα κάνω. 
Θα τις καλέσω! 

(Πρόσχαρη, χοροπηδά και φεύγει τραγουδώντας.) 



| ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
 

31 

 

 

Τερακότα αγαλματίδιο του Έρωτα και της Ψυχής (θεά της ψυχής), 

1ος αιώνας μ.Χ., Μουσείο Εφέσου, Σελτσούκ, Τουρκία 
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ΣΚΗΝΗ Ε΄ 

 

(Η Ψυχή πηγαινοέρχεται με ευχάριστη αδημονία. Η πόρτα χτυπά, ο 
αόρατος υπηρέτης ανοίγει, οι αδελφές μπαίνουν και ακούγονται χωρίς 
να φαίνονται.)  

 

Ευάνθη: Πού μπήκαμε; Σε στοιχειωμένο πύργο; 

Λαμπριανή: Πού πήγε ο υπηρέτης που μας άνοιξε; 

Ευάνθη: Τι παράξενος χώρος! 

Λαμπριανή: Θαρρείς και δεν κατοικεί κανείς!   

(Η Ψυχή πάει προς την πόρτα, όπου εμφανίζονται οι αδελφές της, τις 
υποδέχεται με αγκαλιές και φιλιά.) 

Ψυχή: Ευάνθη, Λαμπριανή, καλωσορίσατε! Χαίρομαι τόσο που σας 
βλέπω! Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου! Σας 
πεθύμησα τόσο! 

Ευάνθη: Ω, ήταν τόσο ωραίο που μας κάλεσες! 

Λαμπριανή: Κι εμείς σε πεθυμήσαμε, αδελφούλα! Είναι υπέροχο που 
είμαστε ξανά μαζί! 

Ψυχή: Περάστε, καθίστε! 

(Οι δυο αδελφές, αγνοώντας το κάλεσμά της, αρχίζουν να χαζεύουν 
ολόγυρα.) 

Λαμπριανή: Ω, τι όμορφη αίθουσα! Πλατιά, μεγάλη, άνετη! (Κάνει 
ένα χορευτικό γύρο.) Σαν αίθουσα χορού είναι. Κάνετε χορούς; 
Καλείτε κόσμο; Φαντάζομαι τι θα γίνεται εδώ! 

Ψυχή: Ω, όοοχι, όχι, δεν κάνουμε χορούς... Ζούμε ήσυχα. 

Ευάνθη: Τι θαυμάσια καντιλέρια! Κοίτα εδώ, πώς τυλίγονται τα φίδια 
μεταξύ τους και μετά γυρίζουν τα κεφάλια τους και από το ανοιχτό 
τους στόμα βγαίνουν τα φιτίλια. Φαντάζομαι, όταν τα ανάβετε τη 
νύχτα, θα είναι σαν τις φλόγες που βγαίνουν από τα στόματα των  
δρακόντων. (Αφήνει το καντιλέρι και πάει στις κουρτίνες.) Κοίτα, 
κοίτα (τις τυλίγεται) πόσο αραχνοΰφαντες είναι! Σίγουρα θα τις 
φέρατε από τη Φοινίκη... 
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Ψυχή: Δεν ξέρω... Εγώ...εδώ τις βρήκα. Όλα ήταν έτσι όπως τα 
βλέπετε. 

Λαμπριανή: Και δεν έκανες τίποτα εσύ; Δεν έβαλες τη δική σου 
πινελιά στη διακόσμηση; 

Ψυχή: (Παραξενεμένη) Όχι, αφού είναι όλα τόσο όμορφα!.. 

Ευάνθη: Ω, ναι! Είναι όμορφα, δε λέω! Αλλά γίνεται να μη βάλεις κι 
εσύ το χεράκι σου; 

Λαμπριανή: Στο ίδιο σου το σπίτι! Να μην έχει τη σφραγίδα σου; Δεν 
είναι δυνατό! 

Ευάνθη: Να μην έχει κάτι από την προσωπικότητά σου! Κάτι του 
γούστου σου! 

Ψυχή: Μα... είναι όλα του γούστου μου. Δεν υπάρχει κάτι που να μη 
μου αρέσει! 

Λαμπριανή: Έλα, τώρα, δεν μπορεί... Υπάρχουν τόσο ωραία 
πράγματα στην αγορά... 

Ψυχή: (Κάπως απολογητικά) Μα... δεν πηγαίνω στην αγορά. Έχω ό,τι 
χρειάζομαι εδώ.  

Ευάνθη: Έλα τώρα! Πώς είναι δυνατό; Είναι δυνατό να μην πεθυμά 
κάτι η καρδιά σου; 

Λαμπριανή: Δεν κατεβαίνεις στα καταστήματα!; 

Ψυχή: Μα... ό,τι επιθυμώ το έχω! Μόλις ζητήσω κάτι, αμέσως 
γίνεται. Να τώρα... θα ήθελα... μια ινδική καρύδα, να πιω το γάλα 
της. (Μια καρύδα εμφανίζεται μέσα σ’ ένα διάφανο μπολ, κομμένη στα 
δύο. Η Ψυχή παίρνει το ένα κομμάτι και ρουφά το ζουμί του. Οι δυο 
αδελφές μένουν με το στόμα ανοιχτό.) 

Ευάνθη: Α, γι’ αυτό η πόρτα άνοιξε μόνη της! Κι εμείς νομίσαμε ότι ο 
υπηρέτης που μας άνοιξε, κρύφτηκε πίσω από την πόρτα. 

Λαμπριανή: Και απορούσαμε γιατί. Ψάχναμε γύρω γύρω να δούμε 
πού είχε κρυφτεί... 

Ευάνθη: Κι όταν μας πήραν τις βαλίτσες απ’ τα χέρια χωρίς να τους 
δούμε... 

Λαμπριανή: Ότι ήταν απλώς εκπαιδευμένοι να κινούνται πολύ 
γρήγορα. 
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Ευάνθη: (Κατάπληκτη) Ζεις σ’ ένα μαγεμένο παλάτι!  

Λαμπριανή: Δεν αγριεύεσαι; 

Ψυχή: Γιατί ν’ αγριευτώ; Οι υπηρέτες είναι φίλοι μου. Είναι εδώ, για 
να ικανοποιούν κάθε μου επιθυμία. Και δική σας επίσης.   

Τι θα θέλατε, καλές μου αδελφές, αυτή τη στιγμή; Τι επιθυμεί η καρδιά 
σας; 

Λαμπριανή: Αχ, εγώ θα ήθελα ένα μεγάλο παγωτό, φράουλα, 
σοκολάτα, κίουι, με κρέμα σαντιγί και μπόλικο σιρόπι... 

Ευάνθη: Εγώ μια πλούσια φρουτοσαλάτα, με φράουλες, ακτινίδια, 
πεπόνι, καρύδια, μέλι και γιαούρτι. 

Λαμπριανή: Όχι, όχι, προτιμώ ένα μπλακ φόρεστ! (Το παγωτό 
εξαφανίζεται από μπροστά της, ενώ εκείνη προσπαθεί να το κρατήσει 
κι εμφανίζεται το μπλακ φόρεστ.)   

Ευάνθη: Όχι, όχι φρουτοσαλάτα! Νομίζω ότι έχω πεινάσει. Καλύτερα 
μια κανονική σαλάτα, λίγο ψητό κοτόπουλο... 

Ψυχή: Ω, καλές μου αδελφές! Αν έχετε πεινάσει, μπορούμε να 
ζητήσουμε να μας σερβίρουν το γεύμα τώρα αμέσως. (Στους αόρατους 
υπηρέτες) Τι περιλαμβάνει το γεύμα σήμερα; 

Υπηρέτης: Φρέσκια μανιταρόσουπα από άγρια μανιτάρια του βουνού 
μας για πρώτο πιάτο, τρυφερό κρέας ελαφιού με ρύζι και βραστά 
λαχανικά, το κυρίως, μια πλούσια πουτίγκα, για επιδόρπιο και στο 
τέλος μια ποικιλία από τυριά. 

Λαμπριανή: Ω, υπέροχα, υπέροχα! 

Ευάνθη: Είναι όλα πολύ ωραία! Τώρα που τα άκουσα όλα αυτά, 
πείνασα πραγματικά. 

Ψυχή: Περάστε λοιπόν στο τραπέζι! (Παίρνουν τις θέσεις τους και 
αρχίζουν να έρχονται τα φαγητά.) 

Ευάνθη: (Τρώγοντας τη σούπα της) Πω, πω, τι άρωμα! Πρώτη φορά 
τρώω μανιταρόσουπα τόσο αρωματική. 

Λαμπριανή: Αχ, και τα μανιτάρια!.. Είναι θαρρείς και τρως κρέας!  

Ψυχή: Χαίρομαι που σας αρέσουν τόσο πολύ! 

Λαμπριανή: Θαυμάσια! Θαυμάσια! Και το ψωμάκι... (κόβει και βάζει 
μέσα στη σούπα της) μμμμ! Είναι μέλι! 
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Ευάνθη: Αλήθεια! Φαίνεται πως είναι από σκληρό σιτάρι. Και οι 
σπόροι που έχει μέσα το νοστιμίζουν πολύ. 

Ψυχή: Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο πιάτο; 

Ευάνθη: Ω, ναι, βεβαίως, βεβαίως!  

Λαμπριανή: Το περιμένω... και πώς το περιμένω! 

Ευάνθη: (Πιάνει το ποτήρι που έχει μπροστά της.) Δε θα μας κεράσεις 
κάτι;  

Λαμπριανή: Ένα κρασάκι, να πούμε;  

Ψυχή: Και κρασάκι, αν θέλετε, και σαμπάνια. Αλλά έχω κάτι ακόμα 
πιο δελεαστικό: ένα δροσερό ποτό από τα σταφύλια του Πύργου. Δε σε 
μεθά, μόνο σε ευφραίνει! 

Ευάνθη: Για να το δοκιμάσουμε λοιπόν!  

(Τα ποτήρια γεμίζουν και οι δυο αδελφές τα σηκώνουν, για να 
ευχηθούν.) 

Λαμπριανή: Στην υγειά σου, αδελφούλα! Καλώς βρεθήκαμε. 

Ψυχή: Στην υγειά σας, καλωσήρθατε! 

Ευάνθη: (Σηκώνει το ποτήρι και μένει μετέωρη.) Στην υγειά του... Πού 
είναι ο άντρας σου;  Γιατί δεν είναι μαζί μας στο τραπέζι; 

Ψυχή: Α, ξέρεις, αυτό το τρυφερό ελαφάκι που τρώμε, εκείνος το 
τόξευσε! Είναι ένας θαυμάσιος κυνηγός και τώρα λείπει στο κυνήγι. 

Ευάνθη: Α, ώστε!.. Ε, τότε, θα τον δούμε το βράδυ. Στην υγειά του! 

Ψυχή: Α, ναι, ξέρεις...Όταν λείπει για κυνήγι, δεν έρχεται το ίδιο 
βράδυ, κάμνει καναδυό μέρες να ’ρθει. 

Ευάνθη: Εντάξει λοιπόν, θα τον δούμε σε δυο μέρες!  

Ψυχή: Ε, μπορεί όχι σε δυο μέρες... 

Λαμπριανή: (Αλλάζοντας ύφος παραξενεμένη) Ας είναι και σε τρεις! 

Ευάνθη:  (Ανταλλάσσοντας βλέμμα με την αδελφή της) Ας είναι.  
Και πάλι στην υγειά του. 

Λαμπριανή: Στην υγειά του. 

Ψυχή: Στην υγειά όλων μας! 
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Έρωτας και Ψυχή, Vienna - Kunsthistorisches museum 
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ΣΚΗΝΗ ΣΤ΄ 

 

(Συνεχίζουν να τρώνε, σηκώνοντας τα ποτήρια, μιλώντας και 
γελώντας, ενώ τα πιάτα πηγαινοέρχονται μπροστά τους. Τα φώτα 
χαμηλώνουν, τέλος σκηνής.) 

(Οι τρεις αδελφές μπαίνουν χαρούμενες, γελαστές. Η Ευάνθη 
κρατώντας μια αγκαλιά λουλούδια, η Λαμπριανή ένα μεγάλο πανέρι 
γεμάτο διάφορα φρούτα.) 

 

Ευάνθη: Απίστευτο! Δεν υπήρχε ούτε ένα λουλούδι που το αναζήτησα 
και δεν το βρήκα! 

Λαμπριανή: Αχ, εκείνες οι βουκαμβίλιες! Τι χρώματα! Άσπρες, 
κόκκινες, πορτοκαλιές, φούξια! Μπλεγμένες ανάμικτα, υπέροχες! 

Ευάνθη: Γιατί… οι τουλίπες, οι πανσέδες, οι νάρκισσοι! 

Λαμπριανή: Α, τα φλογερά φλαμπουαγιά… είναι ό,τι πιο αγαπημένο 
μου. Μετά από τα περβόλια, τους λαχανόκηπους, τα αμπέλια τα 
μποστάνια, οι ανθόκηποι ήταν ένα όνειρο!  

Ψυχή: Ξεχάσατε τα αρώματα! 

Ευάνθη: Κάθε άλλο! (Μυρίζεται το μπουκέτο.) Βλέπεις, μάζεψα όλο 
αρωματικά λουλούδια! Τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, γιασεμιά, 
φούλια...  

(Γεμίζει βάζα, ξεχωρίζοντας κάποια λουλούδια κάθε τόσο.) Αυτά θα 
τα κρατήσω, να τα προσφέρω το βράδυ στον αγαπητό σύζυγό σου! 

Ψυχή: Μα... δε θα ’ρθει απόψε!  

Ευάνθη: (Έντονα) Ούτε απόψε; Μα, τι τέλος πάντων; Έχουν περάσει 
τόσες μέρες!.. 

Ψυχή: Ναι... δηλαδή... θα έρθει... κάθε βράδυ έρχεται... και κοιμάται 
μαζί μου... (Ξαφνικά καταλαβαίνει τι έχει πει και δαγκώνεται.) 

Ευάνθη: Τι είπες; Κάθε βράδυ έρχεται... και κοιμάται μαζί σου; Κι 
εμάς; Γιατί μας τον κρύβεις;  

Ψυχή: (Προσπαθεί να τα μπαλώσει) Όχι, δεν κατάλαβες... δεν εννοώ 
τώρα... Εννοώ... όταν δε λείπει σε ταξίδι... αλλά, ξέρετε... συμβαίνει 
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κάποτε να αργεί. Σας έχω πει... είναι έμπορος... γυρίζει τον κόσμο... 
και λείπει συχνά! 

Ευάνθη - Λαμπριανή: (Αλληλοκοιτάζονται και γουρλώνουν τα μάτια) 
Έμπορος;  

Δε μας είπες ότι είναι κυνηγός; 

Ψυχή: Ναι, δηλαδή... στις χώρες που πηγαίνει για το εμπόριο, κυνηγά 
κιόλας... 

Ευάνθη: Και φέρνει το κυνήγι από κει μακριά; Τόσες μέρες, τα ζώα 
και τα πουλιά  σκοτωμένα, νεκρά! Αχ, τι τρώμε τόσες μέρες; 

Ψυχή: Μην ανησυχείτε! Είναι όλα φρέσκα και εγγυημένα. Θα έτρωγα 
εγώ κάτι που δε θα ήταν ασφαλές; Αλλά, για πείτε μου τώρα, τι σας 
άρεσε περισσότερο; 

Λαμπριανή: Εμένα μου άρεσε εκείνο το ελεφαντάκι από φλογάτα 
κόκκινα γεράνια. Τι ιδέα! 

Ψυχή: Ναι, η ιδέα ήτανε ότι, αφού δεν έχουμε αληθινούς ελέφαντες, 
μπορούμε να έχουμε έναν από λουλούδια.  

Ευάνθη: Μετά, φαντάζομαι, η ιδέα επεκτάθηκε κι έτσι οι κηπουροί σας 
έφτιαξαν εκείνο το μακρύ παρτέρι με τον κροταλία, το άλλο με την 
καμηλοπάρδαλη κι έτσι ο ανθόκηπος έγινε ένας μικρός ζωολογικός 
κήπος. 

Ψυχή: Ακριβώς! Δεν είναι πραγματικά όμορφη και πρωτότυπη ιδέα;  

Λαμπριανή: Θαυμάσια, θαυμάσια! Και πολύ διασκεδαστική. 

Ευάνθη: Θα πρέπει να ομολογήσω πως ναι... αλλά, ξέρεις... εμένα με 
εντυπωσίασε εκείνο το κυπαρισσόδασος. Όταν το βλέπεις από ψηλά 
είναι σαν ένα αντίγραφο του πύργου σας. Με τους πυργίσκους, τις 
υπερυψωμένες πλευρές του, τις καμινάδες πάνω στις στέγες... Πώς 
κατάφεραν και το ’φτιαξαν έτσι!  Κι όταν είσαι κάτω από τα δέντρα, 
εκείνη η ωραία δροσιά με το άρωμα του κυπαρισσιού που αναδύεται 
από τη νοτισμένη γη... 

Λαμπριανή: Ναι... αλλά εκείνη η μυστήρια σκοτεινιά... εμένα με 
ανατρίχιασε λιγάκι... 

Ψυχή: Δεν υπάρχει τίποτα για να φοβάσαι. Είναι ένα όμορφο, 
δροσερό δάσος. Φαίνεται σκοτεινό από το χρώμα των κυπαρισσιών. 
Λοιπόν! Αρκετά περπατήσαμε σήμερα, αρκετά απολαύσαμε, τι θα 
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λέγατε να ξεκουραστούμε λιγάκι ως την ώρα του φαγητού με λίγο 
κέντημα; 

Λαμπριανή: Μμμμ! Δε θα ’ταν άσχημη ιδέα να ξαναθυμηθούμε τα 
νιάτα μας, τότε που ήμασταν όλες ελεύθερες και κεντούσαμε τα 
προικιά μας! 

Ψυχή: (Δίνει από ένα πανεράκι στην καθεμιά και αρχίζουν να 
κεντούν.) 

Ευάνθη: Εντυπωσιακά όλα… Εξαιρετικά…Μετά από τα μποστάνια, τα 
αμπέλια, τα περβόλια και τους λαχανόκηπους, που βλέπαμε τόσες 
μέρες... το σημερινό ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ήταν η αποκορύφωση. 
(Μόνη της) Όμως... κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Γιατί να μη θέλει 
να παρουσιαστεί ο σύζυγός της; Τόσες μέρες είμαστε εδώ και... αυτός 
άφαντος. 

Λαμπριανή: (Τραγουδάει ανέμελα) Ντάκου, ντάκου ο αργαλειός μου... 
να σου κι έρχεται ο καλός μου... 

Ευάνθη: (στην Ψυχή) Αλήθεια, για πες μας πώς γνώρισες το σύζυγό 
σου; 

Ψυχή: (Αυθόρμητα) Μα δεν τον γνώρισα! 

Λαμπριανή - Ευάνθη: Δεν τον γνώρισες;! 

Ψυχή: (Παγιδευμένη) Ναι, όχι! Δηλαδή…(παραδέχεται συνεσταλμένα) 
όχι, δεν τον γνώρισα… 

Ευάνθη: Τι εννοείς; Δεν τον είδες καν; Και πώς τον ερωτεύτηκες; 

Ψυχή: (Αυτάρεσκα) Δεν τον ερωτεύτηκα εγώ! Εκείνος μ’ ερωτεύτηκε! 

Λαμπριανή: Τον παντρεύτηκες χωρίς να τον ερωτευτείς; 

Ψυχή: Τον ερωτεύτηκα... τώρα που κοιμάμαι μαζί του. 

Ευάνθη: Δε μας τα λες καλά! Πώς τον παντρεύτηκες, παιδάκι μου, 
πριν ακόμα τον δεις; 

Ψυχή: Εμπιστεύθηκα το Θεό. 

Ευάνθη: (Με αποτροπιασμό) Εμπιστεύθηκες το Θεό; Ποιο Θεό, καλέ 
μου; Τι είναι αυτά που μας λες;  

Ψυχή: Ήρθε ο Θεός Ερμής και μου είπε ότι ένας ωραίος νέος με είδε, 
μ’ ερωτεύτηκε και θέλει να με παντρευτεί.  
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Λαμπριανή: Αχ, τι ρομαντικό! 

Ευάνθη: Είσαι τρελή; Χωρίς να τον ξέρει; Χωρίς να τον έχει δει;  

Λαμπριανή: Δεν τον είδες; 

Ψυχή: (Αθώα) Όχι! 

Ευάνθη: Ούτε ρώτησες ποιος είναι; 

Ψυχή: Ρώτησα. 

Λαμπριανή: (Προς την Ευάνθη): Άρα, ξέρει ποιος είναι… 

Ψυχή: Δεν ξέρω… 

Λαμπριανή - Ευάνθη: Δεν ξέρεις;! 

Ψυχή: Όχι, δεν ξέρω… 

Λαμπριανή: Αφού ρώτησες… 

Ψυχή: Ρώτησα, αλλά ο Θεός μου είπε ότι δεν πρέπει να ξέρω… 

Ευάνθη: Γιατί; 

Ψυχή: Αυτός ήταν ο όρος… 

Ευάνθη: Παντρεύτηκες με όρους; 

Ψυχή: Ναι… και με τον όρο ότι δε θα τον δω ποτέ… 

Λαμπριανή - Ευάνθη: Δε θα τον δεις ποτέ;! Γιατί; 

Ψυχή: Γιατί, αν τον δω, θα τον χάσω! 

Ευάνθη: (Με υπεροψία) Θα τον χάσεις! Χα! Θα χάσεις έναν άνθρωπο 
που έτσι κι αλλιώς δεν τον έχεις; Αφού είναι άφαντος! Δεν τον έχεις 
δει ποτέ, δεν ξέρεις καν πώς είναι… 

Λαμπριανή: Και κοιμάσαι μαζί του… χωρίς να ξέρεις πώς είναι; 

Ψυχή: Ξέρω πώς είναι… 

Λαμπριανή: Μα, πώς; Αφού δεν τον έχεις δει… 

Ψυχή: Κοιμάμαι όμως μαζί του… 

Ευάνθη: Τόσο το χειρότερο! Κοιμάσαι μαζί του και… μπορεί να 
κοιμάσαι μ’ ένα τέρας… 



| ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
 

41 

Ψυχή: Τι λες; Είναι υπέροχος. Με λεπτά, μακριά μπράτσα, που με 
αγκαλιάζουν με λεπτότητα, με χαϊδεύουν απαλά, με περιβάλλουν με 
ζεστασιά… 

Ευάνθη: Φρίκη! Και πού ξέρεις πώς είναι στο πρόσωπο; Αν είναι ένα 
τέρας;  

Λαμπριανή: Έχει δίκιο η Ευάνθη! Αν είναι κακάσχημος; 

Ψυχή: (Που αρχίζει να κλονίζεται) Δεν είναι! (Με παράπονο) Είναι 
ωραίος!.. 

Ευάνθη: (Με σαρκασμό) Χα! Ωραίος! Ένας που κρύβεται! Αν είναι 
ωραίος, γιατί κρύβεται; 

Ψυχή: Ένας άγγελος είναι! Άγγελος με φτερά... 

Ευάνθη: (Κοροϊδευτικά και θυμωμένα) Ένας άγγελος είναι! Άγγελος 
με φτερά... 

Κι αν είναι το φτερωτό φίδι του Απόλλωνα; 

Ψυχή: (Έχοντας λυγίσει) Το φτερωτό φίδι του Απόλλωνα; Πώς σου 
ήρθε τώρα αυτό; 

Ευάνθη: Τι άλλο να υποθέσω! Να δεις που αυτό είναι και σου 
παρουσιάζεται για ωραίος νέος μέχρι να μείνεις έγκυος, να γεννήσεις 
το παιδί του και τότε, αφού το πάρει και φύγει, θα σε αφήσει στα κρύα 
του λουτρού. 

Ψυχή: Προς θεού! Για τ’ όνομα του Θεού... με κάνεις και 
ανατριχιάζω...  

Ευάνθη: Για να μη σου πω ότι μπορεί να σε φάει κιόλας! 

Ψυχή: Τι πράματα φρικιαστικά είναι αυτά που λες; 

Ευάνθη: Επειδή σ’ αγαπώ και νοιάζομαι για σένα... 

Λαμπριανή: (Πάει κοντά της και την αγκαλιάζει) Αχ, αδελφούλα μου... 

Ψυχή: Με βάζετε σε έγνοιες, αλλά αυτός είναι ο όρος, δεν μπορώ να 
τον παραβώ... 

Ευάνθη: Ε, ποιος έκανε αυτόν τον όρο; 

Ψυχή: Δεν ξέρω… 
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Ευάνθη: Ο ίδιος! Ποιος άλλος; Επειδή δε θέλει να ξέρεις ποιος είναι. 
Αλλιώς γιατί; Γιατί να θέλει να κρυφτεί, αν είναι νέος και ωραίος; 

Λαμπριανή: Έχει δίκιο η Ευάνθη. Ποιος ωραίος δε θέλει να 
φαίνεται... 

Ευάνθη: Δε θα ’πρεπε να θέλει ίσα ίσα να φανερωθεί;  

Ψυχή: Αχ, γιατί με βασανίζετε; Γιατί μου τυραννάτε την καρδιά; Σας 
λέω, δεν ξέρω ποιος έβαλε αυτό τον όρο και γιατί… 

Ευάνθη: Άκου, Ψυχή μου! Ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέω, 
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλιώς... δεν υπάρχει καμιά άλλη 
λογική εξήγηση... 

Ψυχή: (Φανερά κλονισμένη) Ναι... δε φαίνεται να υπάρχει άλλη... 
λογική... εξήγηση. 

Ευάνθη: Βλέπεις! Το παραδέχεσαι κι εσύ... 

Ψυχή: (Ανασηκώνει τους ώμους μπερδεμένη και βυθίζεται σε σκέψεις.) 

Ευάνθη:  Άκου, Ψυχούλα μου. Άκου, αδελφούλα μου... Δε γίνεται να 
κοιμάσαι με έναν άνδρα που δεν τον ξέρεις, δεν τον έχεις δει και που 
δε θα τον δεις ποτέ σου. Πρέπει να τον δεις! 

Ψυχή: Μα, αν το δω, θα τον χάσω! Έδωσα το λόγο μου, έδωσα την 
υπόσχεσή μου. Ορκίστηκα. 

Ευάνθη: Μην είσαι χαζή! Δε θα το μάθει ποτέ. 

Ψυχή: Δε θα το μάθει; Πώς θα γίνει αυτό; 

Λαμπριανή: Α, η Ευάνθη! Ξέρεις ότι πάντα κόβει το μυαλό της. (Σε 
κείνην) Για πες, για πες! 

Ευάνθη: Λοιπόν… έδωσες το λόγο σου ότι δε θα τον δεις ποτέ, φτάνει 
να μην το ξέρει. 

Λαμπριανή: Αχ, ναι. Κάτι που δεν ξέρουμε είναι σαν να μην έγινε 
ποτέ! 

Ευάνθη: Ακριβώς! Έτσι λοιπόν, θα φροντίσεις να μην το μάθει ποτέ. 

Ψυχή: Μα… 

Λαμπριανή: Σιώπα, καημένη! Άφησέ την να μας πει! 
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Ευάνθη: Άκου, το σχέδιο είναι πολύ απλό. Αφού έρχεται τη νύχτα και 
κοιμάται μαζί σου… θα τον αφήσεις να κοιμηθεί και όταν η αναπνοή 
του θα γίνει αργή και βαριά, που σημαίνει ότι θα έχει αποκοιμηθεί για 
τα καλά, θα ανάψεις ένα κερί και στο φως του θα δεις το πρόσωπό 
του! 

Λαμπριανή: Ύστερα… θα σβήσεις το κερί και θα κοιμηθείς.  

Ευάνθη: Το πρωί, εκείνος θα φύγει, όπως πάντα ανίδεος, αλλά εσύ θα 
έχεις λύσει το αίνιγμα.  

Ψυχή: Λέτε να το κάνω; 

Ευάνθη: Και βέβαια! Χωρίς καμιά αμφιβολία. 

Ψυχή: Κι αν εκείνος ξυπνήσει; 

Λαμπριανή: Έλα, καημένη! Τι ψυχή έχει το φως ενός κεριού! 

Ευάνθη: Είναι δυνατό να ξυπνήσει από το φως ενός κεριού; Άλλωστε 
θα είναι μια στιγμούλα μόνο! Θα το ανάψεις, θα τον δεις και θα το 
σβήσεις.  

Λαμπριανή: Και μετά... ούτε γάτα ούτε ζημιά! 

Ψυχή: Αχ, σαν να με πείσατε. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω... δε 
γίνεται να ζω στην άγνοια! 

Ευάνθη: Βλέπεις; Τώρα μίλησες λογικά! 

Ψυχή: Απόψε... απόψε κιόλας... 

Λαμπριανή: Πολύ ωραία, αδελφούλα μου! 
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Thomas Hawk, «Έρως και Ψυχή», 1500 μ.Χ. 
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ΣΚΗΝΗ Ζ’ 

 
(Νύχτα, η Ψυχή ετοιμάζει το κερί και τα σπίρτα, τα κρύβει στο 
κομοδίνο και μετά πέφτει και κάνει πως κοιμάται. Σε λίγο ακούγεται η 
ουράνια μουσική που προαναγγέλλει τον Έρωτα και το απαλό του 
φτερούγισμα. Ο Έρωτας έρχεται και κάθεται στο κρεβάτι δίπλα στην 
Ψυχή. Σκύβει και τη χαϊδεύει απαλά.) 
 
Έρωτας: Πανέμορφή μου, εσύ! Κάθε μέρα γίνεσαι και πιο γλυκιά. 
Κάθε μέρα σ’ αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Όσο σε γνωρίζω... όσο σε 
χαίρομαι... τόσο ο έρωτάς μου για σένα δυναμώνει. Θέλω να σ’ έχω 
παντοτινά δική μου. Δική μου και μόνο δική μου.  Αποκλειστικά δική 
μου. Ως το τέλος της αιωνιότητας Αγαπημένη μου! 
 
(Σκύβει, τη φιλά, εκείνη τυλίγει τα χέρια γύρω από τους ώμους του, 
ερωτεύονται, ώσπου χαλαρώνουν και κοιμούνται δίπλα δίπλα. Σε λίγο 
η Ψυχή «ξυπνά», σηκώνεται αθόρυβα, ανάβει το κερί με προφύλαξη και 
σκύβει να τον δει.) 
 
Ψυχή: (Εκστασιασμένη) Α! Είσαι ο Έρωτας! Ο ίδιος ο θεός Έρωτας! 
Με τα φτερά του, με τα σγουρά του τα μαλλιά... Ω, Έρωτα, Έρωτα, 
θεέ ακαταμάχητε, πόσο ωραίος είσαι! 
(Αρχίζει να τραγουδά απαλά:) 
 
 

Πόσο το δέρμα σου απαλό 
Τσίνουρα βελουδένια 
Τα μάγουλά σου ροδαλά 
Και τα ξανθά σου τα μαλλιά 
Σγουρά και μεταξένια! 
 
Με θάμπωσε το κάλλος σου 
Άλλον δεν έχει ίδιο 
Σ’ όλο τον κόσμο τον ντουνιά 
Στου κόσμου όλου το πλάτος. 
 
Θεός από γεννησιμιού 
Μάνας Θεάς ωραίας 
Ωραίος ανεκλάλητα 
Που μένει πάντα νέος. 
 
Η γλύκα σου με πότισε 
Το σώμα μου όλο πάλλει 
Τα φυλλοκάρδια μου ριγούν 
Τα κύτταρά μου τρέμουν. 
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Ρίγος το σώμα μου περνά  
Να σε φιλήσω θέλω 
Να σε χαϊδέψω απαλά 
Να σε κρατήσω αγκαλιά 
Και να σε κανακέψω. 
 
    
Ολημερίς κι ολονυχτίς 
Να σε κρατώ κοντά μου 
Στην αγκαλιά, στον κόρφο μου 
Μη φύγεις μακριά μου. 
 
Να με κρατάς στην αγκαλιά  
Και να με νανουρίζεις 
Μη λείψει από μέσα μου 
Η γλύκα που ποτίζεις. 
    
Να σ’ έχω πλάι μου ζεστά 
Παντοτινά κι αιώνια 
Να μη σε χωριστώ ποτέ 
Όσο περνούν τα χρόνια. 
 
Άγγελος είσαι φτερωτός  
Για τους θνητούς μοιραίος. 
Μείνε κοντά μου, αθάνατε, 
Ανάλλαγος κι ωραίος. 
 
Μη μου πετάξεις μακριά  
Για θα ’μαι πια παντοτινά 
Μοναχική μια καλαμιά 
Που θα ζητάει τέλος. 
 
Γιατί ζωή χωρίς εσέ 
Πώς να την υποφέρω, 
Πού θε να βρω παρηγοριά 
Τη ζήση να υπομένω; 
 
Μη μου θυμώσεις, μάτια μου,  
Που ’φερα φως εμπρός μου 
Την όψη σου κλεφτά να δω  
Την ομορφιά του κόσμου. 
 
Κοιμήσου, αγγελιασμένε μου 
Τριπλά αγαπημένε μου 
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Που λάτρεψα στα σκοτεινά 
Κι ας μη σε δω στο φως ξανά. 

 
(Πλησιάζει το κερί στο στόμα, για να το σβήσει, αλλά μια σταγόνα, 
που πέφτει στο στήθος του Έρωτα,  τον ξυπνά. Εκείνη τρομάζει και 
τα χάνει.)  
 

Έρωτας: (Πονεμένα) Ψυχή μου! Τι έκανες, καλή μου;  

Ψυχή: (Απολογητικά και φοβισμένα) Τίποτα! Ήθελα... ήθελα μόνο να 
σε δω...   

Έρωτας: (Πικραμένα) Γιατί, καλή μου; Ξέχασες την υπόσχεσή σου; 

Ψυχή: Όχι, δεν την ξέχασα! (Σχεδόν κλαίγοντας) Ήθελα τόσο να σε 
δω... 

Έρωτας: Γιατί, καλή μου; Αφού ήξερες ότι θα με χάσεις. Τώρα, δε θα 
με ξαναδείς ποτέ! (Σηκώνεται και αρχίζει να απομακρύνεται.) 

Ψυχή: Μη φύγεις! Σε εκλιπαρώ, σε ικετεύω! Μη φύγεις! Πώς θα ζήσω 
μόνη μου! Ήθελα μόνο να σε δω! Είναι τόσο κακό αυτό; Γιατί πρέπει 
να τιμωρηθώ τόσο άσπλαχνα; Επειδή θέλησα να δω τον άντρα που 
αγαπάω; 

Έρωτας: (Πικραμένα) Δεν κράτησες το λόγο σου. Δεν τήρησες την 
υπόσχεσή σου. Τώρα... είναι πλέον αργά... Γεια σου, αγαπημένη... 

Ψυχή: Μη φύγεις!.. (ξεσπά σε κλάμα γοερό). Σε παρακαλώ, σε 
ικετεύω... 
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Βρετανικό Μουσείο – τερακότα 
 «Εναγκαλισμός Έρωτα και Ψυχής», 200-300 π.Χ. 
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ΣΚΗΝΗ Η΄ 

 

(Στο παλάτι της Αφροδίτης, εκείνη κάθεται στο θρόνο της, με όλο της 
το μεγαλείο, ενώ η Ψυχή, είναι πεσμένη στα πόδια της, σε άθλια 
κατάσταση.) 

 

Ψυχή: (Με σκυμμένο το κεφάλι, σχεδόν κλαίγοντας.) Θεά μου, μητέρα 
πανέμορφη, στον κόσμο ξακουσμένη, 

Αφροδίτη: (Της ανασηκώνει το πιγούνι με την άκρη του σκήπτρου της, 
κάπως κυνικά) 

Ναι;.. 

Ψυχή: Είμαι.. 

Αφροδίτη: (Απότομα) Ξέρω ποια είσαι! 

Ψυχή: Τότε θα ξέρεις και τι ζητώ. 

Αφροδίτη:(Υπεροπτικά) Για πες! 

Ψυχή: Θεά μου, μητέρα του αγαπημένου μου, του Θεού που θέλησε να 
κρατηθεί κρυμμένος από μένα. Εμένα που με πότιζε φιλιά, χάδια, 
χίλια λόγια γλυκά... που τον αγάπησα στα σκοτεινά, 

Αφροδίτη: Αλλά που θέλησες να δεις στο φως! 

Ψυχή: Ομολογώ το κρίμα μου, δεν άντεξα στον πειρασμό... 

Αφροδίτη: Και πάτησες τον όρκο σου. 

Ψυχή: Οι αδελφές μου... 

Αφροδίτη: Άσε τις αδελφές σου και άφησε τις δικαιολογίες. Επέτρεψες 
στην αμφιβολία να τρυπώσει μέσα σου. Αγνόησες τις διαβεβαιώσεις 
του Ερμή. Ένας Θεός στάθηκε για σένα πιο αδύναμος από τις 
ίντριγκες των αδερφάδων σου. 

Ψυχή: Νιώσε τη συντριβή μου, Μητέρα. Δείξε συμπόνια, Θεά μου, 
που χρόνια τώρα βασανίζομαι και αντί με τον καιρό να λιγοστεύει ο 
πόνος μου, εκείνος κυριαρχεί και περισσεύει.  

Αφροδίτη: Είναι πλέον αργά. Ο Έρωτας έφυγε και τίποτα πια δεν τον 
φέρνει πίσω. 
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Ψυχή: (Βγάζει μια σπαρακτική κραυγή) Ααααα! Μη, Θεά μου, μη μου 
πληγώνεις τα σπλάχνα, τα ξεσκισμένα από τον πόνο και το κλάμα 
τόσων χρόνων. Δεν αντέχω άλλο να κλαίω, δεν αντέχω να μη κοιμάμαι 
τις νύχτες, δεν αντέχω άλλο χωρίς τον αγαπημένο μου. Θα κάνω ό,τι 
μου πεις, θα πάω όπου μου ζητήσεις και δε θα θελήσω να τον δω ποτέ 
ξανά, φτάνει να μου τον φέρεις κοντά μου.  

Αφροδίτη: Να σου τον φέρω εγώ κοντά σου; Χα, χα! Θα αστειεύεσαι 
βέβαια. Μόνο αν τον κέρδιζες μόνη σου, θα μπορούσε εκείνος να 
επιστρέψει. 

Ψυχή: (Με λαχτάρα) Ναι! Θέλω να το ξανακερδίσω. Θα κάνω τα 
αδύνατα δυνατά, για να το πετύχω. 

Αφροδίτη: Πρόσεξε, γιατί ξεστόμισες μεγάλο λόγο. 

Ψυχή: Μα το εννοώ! Θα κάνω ό,τι άνθρωπος δεν μπορεί να βαστάξει, 
φτάνει να τον έχω ξανά κοντά μου. 

Αφροδίτη: (Σηκώνεται αγέρωχη και απειλητική) Εντάξει λοιπόν! Αφού 
νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα, εδώ θα κριθείς! 

Ψυχή: (Της φιλά τα χέρια) Μητέρα Θεά, μεγαλόψυχη, σ’ ευχαριστώ! 

Αφροδίτη: Περίμενε! Άκουσε πρώτα... 

Ψυχή: Ακούω, είμαι έτοιμη, όλο αυτιά. 

Αφροδίτη: Για να κατακτήσεις ξανά τον Έρωτα, θα πρέπει να κάνεις 
τρεις άθλους. Θ’ αρχίσουμε από τον πιο απλό. Θα πας στις αποθήκες 
του πύργου μου, όπου υπάρχει ένας μεγάλος σωρός από σιτάρι μαζί 
με κριθάρι. Θα πρέπει να τα ξεχωρίσεις σε δύο σωρούς, ένα με σιτάρι 
καθαρό, όπου δε θα υπάρχει ούτε ένα σπυρί κριθάρι και ένα με  
κριθάρι, χωρίς ούτε ένα κόκκο σιταριού.  

Ψυχή: (Μένει εμβρόντητη) 

Αφροδίτη: (Περνά από δίπλα της υπεροπτικά) Και όλα αυτά μέσα σε 
μια νύχτα. Μια νύχτα μόνο! (Την προσπερνά επιδεικτικά και φεύγει). 

Ψυχή: Σιτάρι από κριθάρι. Μοιάζουν τόσο, πώς θα μπορέσω να τα 
ξεχωρίσω; Και  μέσα σε μια νύχτα μόνο. Μόνη μου... Ένα τεράστιο 
σωρό... Ω! πώς είναι δυνατό! (Βάζει τα κλάματα.) Τι σκληρός όρος 
είναι αυτός! Αδύνατο. Δε θα τα καταφέρω! 

Μυρμηγκάκι: (Με λεπτή φωνούλα) Μην απελπίζεσαι! Δεν πρέπει να 
κλαις! Σκέψου. 
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Ψυχή: (Παραξενεύεται και κοιτά ολόγυρα) Τι άκουσα; Άκουσα καλά; 

Μυρμηγκάκι: Καλά άκουσες και θα ακούσεις ακόμα καλύτερα. 

Ψυχή: Ποιος... ποια είσαι; Πού είσαι; 

Μυρμηγκάκι: Εδώ κάτω. Σκύψε λιγάκι! 

Ψυχή: Τι είσαι εσύ; Ένα μυρμηγκάκι... 

Μυρμηγκάκι: (Τραγουδά:) 

 

Είμαι ’γω το μυρμηγκάκι 
Ταπεινό κι αόρατο 
Που δουλεύω όλη μέρα 
Και τη γκρίνια κάνω πέρα. 
 
Πήγαιν’ έλα, πήγαιν’ έλα 
Αγαθά φορτώνομαι 
Κι όταν έρθει ο χειμώνας 
Διόλου δεν αγχώνομαι. 
 
Σοβαρό κι ακούραστο  
Τη δουλειά μου εκτελώ 
Δίχως  ψίθυρους ν’ ακούω  
Και το έργο επιτελώ. 
 
«Μυρμηγκάκι, μυρμηγκάκι,  
Ήρθε το καλοκαιράκι. 
Βγες κι εσύ για να χαρείς 
Και στην πλάση ν’ απλωθείς!» 
 
«Θα ’βγω και θα σεργιανίσω 
Τη δουλειά μου ν’ αρχινίσω. 
Να στοιβάξω αγαθά 
Στη μικρή μου τη φωλιά. 
 
Κι όταν έρθει ο χειμώνας 
Φορτωμένος κρύο, χιόνι 
Δε θα λέω «για δες εκεί  
τι κακό μας ξημερώνει». 
 
Θα ’χω αγαθά πολλά 
Για να τρώμε όλοι καλά 
Τα παιδιά και οι γονείς μου 
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Φίλοι, γειτόνοι, συγγενείς μου». 
 
Το μυρμήγκι είμαι, παιδιά, 
Που ’χω γενναία την καρδιά 
Δε φοβάμαι τη δουλειά 
Και ας είμαι τόσο δα! 

 

Ψυχή: Ω, καλό μου μυρμηγκάκι! Πράγματι είσαι πολύ εργατικό.  

Μυρμηγκάκι: Εργατικό και ακούραστο και πρόθυμο να βοηθήσω. 

Ψυχή: Να βοηθήσεις; Ποιον; Εμένα; 

Μυρμηγκάκι: Ναι, εσένα! Και όποιον βρίσκεται σε δύσκολη 
κατάσταση. Κι ας με πολεμούν οι άνθρωποι... 

Ψυχή: Και πώς μπορείς εσύ να βοηθήσεις εμένα; 

Μυρμηγκάκι: Γιατί νομίζεις ότι δεν μπορώ, επειδή είμαι μικρό; 

Ψυχή: Ναι, δηλαδή όχι! 

Μυρμηγκάκι: Με υποτιμάς. 

Ψυχή: Όοοχι! Δε σε υποτιμώ! Ίσα ίσα που εκτιμώ πολύ τις 
ικανότητές σου. Την μεγάλη σου όρεξη για δουλειά, τη ικανότητά σου 
για συνεργασία, για ομαδική προσπάθεια και επικοινωνία. 

Μυρμηγκάκι: Βλέπεις λοιπόν πώς μπορώ να σε βοηθήσω; 

Ψυχή: Πώς δηλαδή; 

Μυρμηγκάκι: Θα φωνάξω όλους τους συντρόφους μου, όλες τις 

συνεργάτιδές μου, μικρούς, μεγάλους, όσους και όσες μπορούν να 
βοηθήσουν... 

Ψυχή: Και; 

Μυρμηγκάκι: Τι «και»! Ω, Θεέ μου! Τι κοντόφθαλμοι που είστε εσείς οι 
άνθρωποι! 

Ψυχή: Έλα, καλό μου μυρμηγκάκι! Πες μου και μη με παιδεύεις και η 
ώρα περνά! 

Μυρμηγκάκι: Εντάξει λοιπόν! Αφού είσαι τόσο ανίκανη να σκεφθείς! 

Ψυχή: Δεν είμαι ανίκανη, είμαι πελαγωμένη. Ξέρεις τι με έβαλε να 
κάνω; 
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Μυρμηγκάκι: Και πώς δεν ξέρω! Αν δεν ήξερα, θα ήμουν εδώ να σε 
βοηθήσω; 

Ψυχή: Μ’ έβαλε να χωρίσω ένα σωρό από σιτάρι και κριθάρι σε δύο 
σωρούς, ένα με σιτάρι κι ένα με κριθάρι! 

Μυρμηγκάκι: Ε, και χαρά στο πράμα! 

Ψυχή: Είσαι τρελό;! Μου λες χαρά στο πράμα να κάνω μια τέτοια 
δουλειά μόνη μου; Και μέσα σε μια νύχτα; Αν μου άφηνε τουλάχιστον 
όσο χρόνο θα χρειαστώ, με σύστημα και υπομονή, σιγά σιγά και 
σταθερά, με προσοχή, θα μπορούσα να κάνω αυτό που μου ζητά. Τώρα 
όμως... μέσα σε μια νύχτα... (Απελπισμένα) Αυτό είναι αδύνατο!  

Μυρμηγκάκι: Αχ, καημένο μου, κορίτσι! Εγώ είμαι εδώ κι εσύ 
απελπίζεσαι. 

Ψυχή: Μα τι θέλεις να πεις επιτέλους; 

Μυρμηγκάκι: Αφού σου το είπα ήδη! 

Ψυχή: Τι δηλαδή; 

Μυρμηγκάκι: Τέλος πάντων, τέλος πάντων! Σε συγχωρώ, γιατί είσαι 
συγχυσμένη από τη μεγάλη σου έγνοια. Σου είπα! Θα φέρω όλους τους 
συνεργάτες μου. 

Ψυχή: Και λοιπόν; 

Μυρμηγκάκι: Τι «και λοιπόν»; Ακόμα να καταλάβεις; Θα δουλέψουμε 
όλη τη νύχτα. 

Ψυχή: Αλήθεια, μυρμηγκάκι μου; Για μένα; 

Μυρμηγκάκι: Αφού είπα ότι ήρθα για να σε βοηθήσω. 

Ψυχή: Αχ, δεν πιστεύω ότι το ακούω αυτό! 

Μυρμηγκάκι: Και θα το δεις κιόλας! 

Ψυχή: Θα δουλέψετε για μένα όλη τη νύχτα; 

Μυρμηγκάκι: Με έναν όρο. 

Ψυχή: Αχ αυτοί οι όροι!  

Μυρμηγκάκι: Ναι, καταλαβαίνω... αλλά είναι, βλέπεις, απαραίτητο να 
υπάρχουν όροι. 
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Ψυχή: (Ξεψυχισμένα) Πες τον λοιπόν! 

Μυρμηγκάκι: Με τον όρο ότι θα δουλέψεις κι εσύ όλη τη νύχτα μαζί 
μας! 

Ψυχή: Ω, αυτό δεν είναι δύσκολο! Ίσα ίσα θα χαρώ την καλή σας 
συντροφιά. 

Μυρμηγκάκι: Και θα μάθεις πώς να συνεργάζεσαι και να έχεις ομαδικό 
πνεύμα. 

Ψυχή: Σ’ ευχαριστώ, καλό μου μυρμηγκάκι! 

Μυρμηγκάκι: Σπυρί το σπυρί, με σύστημα και υπομονή, με ταχύτητα, 
προσοχή και αφοσίωση, χωρίς να χάνουμε χρόνο, αλλά όχι βιαστικά, 
για να μην κάνουμε λάθος, θα ξεχωρίσουμε τους δυο σωρούς μέχρι 
ακριβώς να έρθει η αυγή. Έτσι ξημερώνοντας, θα έρθει η Αφροδίτη 
και θα δει το έργο εκτελεσμένο. 

Ψυχή: Καλό μου μυρμηγκάκι! Με έσωσες. Τι κρίμα που είσαι τόσο 
μικρό που δεν μπορώ να σε φιλήσω! 

Μυρμηγκάκι: Δεν πειράζει! Κράτα το φιλί σου για άλλον... 

Ψυχή: Λες να τα καταφέρω να τον έχω ξανά; 

Μυρμηγκάκι: Και βέβαια θα τα καταφέρεις. Αν τον θέλεις πολύ και 
δουλέψεις με υπομονή... 

Ψυχή: Και βέβαια τον θέλω και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. 

Μυρμηγκάκι: Τότε, μην ανησυχείς. Πάμε για δουλειά!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρως και Ψυχή 
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ΣΚΗΝΗ Θ΄ 

 

(Ίδιο σκηνικό Η Αφροδίτη στέκεται υπεροπτικά μπροστά στην Ψυχή.)  

 

Αφροδίτη: Ναι, δε λέω, τα κατάφερες. Κατάφερες και χώρισες το 
κριθάρι από το σιτάρι και μάλιστα χωρίς κανένα λάθος. Όμως όχι 
μόνη σου. Ήρθαν τα μυρμηγκάκια και σε βοήθησαν. Σπυρί το σπυρί, 
γρήγορα και συστηματικά χώρισαν τους δυο σωρούς... 

Ψυχή: (Πάει να πει κάτι, αλλά η Αφροδίτη την κόβει.) 

Αφροδίτη: Ναι, ξέρω, περιττό να μου το πεις. Δούλεψες κι εσύ πολύ 
σκληρά, χωρίς διάλειμμα, χωρίς να σηκώσεις κεφάλι. Με σύστημα, με 
όρεξη, με χαρά. Έτσι τώρα μπορείς να πεις ότι πέτυχες τον πρώτο 
σου άθλο. (Η Ψυχή εκδηλώνει τη χαρά της.) Όμως, όπως σου είπα, 
αυτός ήταν ο πιο εύκολος άθλος. Τώρα πρέπει να πετύχεις τον δεύτερο 
άθλο σου. Θα πας λοιπόν ψηλά στα βουνά, όπου βόσκουν τα άγρια 
πρόβατα του Ήλιου, να μαζέψεις μαλλί τόσο όσο για να γεμίσουμε 
όλα τα στρώματα, τα μαξιλάρια και τα παπλώματα του πύργου μου, 
γιατί το μαλλί του πάλιωσε και θέλω να το αλλάξω. 

Ψυχή: Μα από τα άγρια πρόβατα του Ήλιου; Αυτά τρώνε ανθρώπους. 
Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να τα πλησιάσει. 

Αφροδίτη: Ο άθλος είναι αυτός και δε σηκώνει συζήτηση. 

Ψυχή: Θεά μου! 

Αφροδίτη: Θέλεις τον Έρωτα; Θέλεις το Θεό γιο μου ξανά κοντά σου; 

Ψυχή: (Ξεπνοημένα και γέρνοντας το κεφάλι) Ναι, τον θέλω, τον θέλω 
πολύ... 

Αφροδίτη: Τότε λοιπόν!.. (Φεύγει υπεροπτικά.)  

Ψυχή: (Χτυπιέται) Έλεος! Έλεος, έλεος, έλεος! Πώς θα κερδίσω τον 
Έρωτα, αφού θα ’χω φύγει από τη ζωή; Τα πρόβατα του Ήλιου είναι 
άγρια. Τρώνε ανθρώπους. Ποτέ κανείς δεν κατάφερε να πιάσει ένα. 
Όσοι το δοκίμασαν έχασαν τη ζωή τους. Άφησαν τα κοκαλάκια τους 
ψηλά στα βουνά και κανείς δικός τους δεν τόλμησε να πάει να τους 
πάρει, για να τους θάψει. (Απελπισμένη) Θα μείνω εκεί πάνω 
κατασπαραγμένη από τα άγρια πρόβατα και κανείς δε ξέρει ότι 
βρίσκομαι εκεί. Αλλά κι αν το ήξεραν, τάχα τι; Αφού κανείς δε θα 
τολμήσει να έρθει και να πάρει το σώμα μου, για να το θάψει. Άθαφτη 
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και άκλαυτη, θα γίνω βορά των ορνέων, που θα έρχονται κρώζοντας 
να κατασπαράζουν τις σάρκες μου. 

Ω, τύχη ανελέητη! Ω, μοίρα σκληρή! (Κλαίει γοερά.) 

(Ένας λεπτός ήχος ακούγεται σαν σφύριγμα αυλού, σαν αύρα ανέμου 
ανάμεσα σε καλαμιές. Η ψυχή σταματά το κλάμα, σηκώνει το κεφάλι 
και προσπαθεί να εντοπίσει τι είναι αυτό και από πού έρχεται.) 

Καλαμιά: (Τραγουδά γλυκά:) 

 
Στην όχθη λυγίζω  
Κορμάκι λεπτό 
Απαλά σου σφυρίζω  
Πως είμαι εδώ. 
    
Μην κλαις, λυπημένη  
Και είμαι κοντά. 
Σε σένα πασκίζω  
Να φέρω χαρά.   
 
Στο νου σου να φέρω  
Γλυκό μυστικό. 
Τη λύση να δώσω 
Σε άθλο πικρό. 
 
Αρκεί η καρδιά σου 
Μα και το μυαλό  
Να θέλουν ν’ ακούσουν 
Αυτό που θα πω... 

Ψυχή: (Παραξενεμένη) Ποια είσαι; Τι είσαι; Τι θέλεις να μου πεις; 

Καλαμιά: Για να σου πω αυτό που θέλεις, πρέπει να είσαι έτοιμη να 
το ακούσεις. 

Ψυχή: Είμαι έτοιμη, όλη αυτιά! 

Καλαμιά: Ναι, αλλά ρωτάς ποια είμαι. 

Ψυχή: Γιατί, είναι κακό; 

Καλαμιά: Μμμ! Εξαρτάται. Και ναι και όχι. 

Ψυχή: Δηλαδή; 

Καλαμιά: Αν ρωτάς απλώς για να ξέρεις ποια είμαι, δεν είναι κακό, 
γιατί όλοι πρέπει να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αν όμως 
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ρωτάς για να δεις αν πρέπει να με ακούσεις, τότε δεν είναι καλό, γιατί 
μπορεί να χάσεις την ευκαιρία να ακούσεις μια σοφή συμβουλή. 

Ψυχή: (Ανυπόμονα) Αχ, όχι! Θέλω να ακούσω. Πες μου, σε 
παρακαλώ... 

Καλαμιά: Τότε, θα σου πω πρώτα ποια είμαι. Είμαι η καλαμιά. Η 
καλαμιά δίπλα στην ακροποταμιά... εκεί που ερχόσουν και κοιμόσουν 
κάτω από το μεγάλο, σκιερό δέντρο κι εγώ σε νανούριζα απαλά... 

Ψυχή: Ω, καλή μου καλαμιά! Τι μου θυμίζεις τώρα! Τα νιάτα μου, την 
αθωότητά μου... 

Καλαμιά: Και πού να ξέρεις ακόμα! 

Ψυχή: Να ξέρω τι; Έχει κι άλλο; 

Καλαμιά: Ναι, αμέ! Εδώ, στις όχθες του ποταμού, πλάι σε μένα κι ενώ 
η αύρα του ανέμου σε δρόσιζε καθώς κοιμόσουν, σε είδε και σε 
αγάπησε ο Έρωτας. Ο Θεός της αγάπης έμεινε εκστατικός από την 
ομορφιά σου και σ’ ερωτεύτηκε. 

Ψυχή: Αλήθεια; Εκεί; Έτσι με γνώρισε; 

Καλαμιά: Ναι, αλλά δε σου το είπε ποτέ, γιατί δεν έπρεπε να ξέρεις 
ποιος ήταν και πώς έγινε να σ’ αγαπήσει. Ήταν η δοκιμασία σου. 

Ψυχή: Αλλά εγώ δεν την άντεξα και πάτησα τον όρκο μου, πάτησα την 
υπόσχεσή μου και τώρα τον έχασα και τον αναζητώ.  

Καλαμιά: Και πρέπει να κατορθώσεις άθλους, για να τον ξαναβρείς. 
Για να Μπορέσεις να τον ξανακερδίσεις. 

Ψυχή: Ναι, πού το ξέρεις εσύ, εκεί μακριά που είσαι; 

Καλαμιά: Είμαι μακριά, αλλά η γη είναι μία και το ποταμάκι που κυλά 
δίπλα μου μού φέρνει τα νέα απ’ όπου περνά. Το ίδιο κι ο άνεμος. Τα 
νέα ταξιδεύουν και φτάνουν ως εδώ, αλλά κι εμένα η φωνή μου... την 
έφερε ο άνεμος, που σ’ αγαπά όπως κι εγώ. Θέλουμε να σε 
βοηθήσουμε. 

Ψυχή: Ω, καλή μου καλαμιά! Τι απροσδόκητο δώρο είναι αυτό! 

Καλαμιά: Όχι και τόσο! Δεν ξέρεις ότι, όταν είμαστε σε δύσκολη 

κατάσταση, τότε πάντα βρίσκεται κάποιος να μας βοηθήσει; 

Ψυχή: Ναι, όχι, δηλαδή... 
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Καλαμιά: Ναι, αλλά εσείς οι άνθρωποι, συνήθως πνίγεστε από τις 
δυσκολίες. Δεν κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό, να σκεφθείτε ψύχραιμα 
τι πρέπει να κάνετε... 

Ψυχή: Ναι, είναι αλήθεια... Αλλά είναι μερικά πράγματα... 

Καλαμιά: Που φαντάζουν δυσθεώρητα, που σας φαίνονται αδύνατο να 
τα πετύχετε. 

Ψυχή: Μα υπάρχουν πράγματα, που είναι πράγματι αδύνατο να τα 
πετύχουμε. 

Καλαμιά: Όπως τώρα αυτό. 

Ψυχή: Ποιο; 

Καλαμιά: Το να μαζέψεις το μαλλί των προβάτων. 

Ψυχή: Μα, δεν πρόκειται για όποια κι όποια πρόβατα! 

Καλαμιά: Όχι, βέβαια! Πρόκειται για τα άγρια πρόβατα του Ήλιου. 

Ψυχή: Αυτό ακριβώς. Και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. 

Καλαμιά: Ασφαλώς! 

Ψυχή: Ότι, όποιος τολμήσει να πάει κοντά τους, να τα πλησιάσει, 
πόσο μάλλον να δοκιμάσει να πάρει μαλλί από την προβιά τους... 

Καλαμιά: Τον κατασπαράζουν και χάνει τη ζωή του. 

Ψυχή: Βλέπεις; Τα ξέρεις μια χαρά!   

Καλαμιά: Πώς όχι; Αφού μαθαίνω τα πάντα. 

Ψυχή: Άρα, πώς λες ότι δεν πρέπει να φοβάμαι; 

Καλαμιά: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα; 

Ψυχή: Το υπονοείς. 

Καλαμιά: Νομίζεις; 

Ψυχή: Αμέ; Τι άλλο; 

Καλαμιά: Δε θα μπορούσα να εννοώ κάτι άλλο; 

Ψυχή: Δεν πάει ο νους μου. Τι; 
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Καλαμιά: Βλέπεις; Αυτό ακριβώς λέω! Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να 
φοβάσαι. Ούτε καν το εννοώ. Εγώ σου υποδεικνύω ότι, αν αφήσεις το 
μυαλό σου ελεύθερο από το φόβο, τότε θα μπορέσεις να βρεις τη λύση 
στο πρόβλημά σου. 

Ψυχή: Λύση στο πρόβλημά μου; Πώς; Αφού μια είναι η λύση.  
Να φέρω το μαλλί που μου ζήτησε η Αφροδίτη. 

Καλαμιά: Πολύ σωστά. Αλλά, πώς θα το κάνεις αυτό; 

Ψυχή: (Απελπισμένη) Μα αυτό σου λέω τόση ώρα. Δεν μπορώ! Είναι 
αδύνατο, γιατί θα σκοτωθώ. Θα με κατασπαράξουν τα άγρια πρόβατα 
του Ήλιου.   

Καλαμιά: Ναι, αν πας κατ’ ευθείαν πάνω τους. Αν πας στα φανερά να 
τους αρπάξεις το μαλλί, τότε ασφαλώς και θα σε κατασπαράξουν. 

Ψυχή: Ε, τότε; Τι άλλο μπορώ να κάνω; 

Καλαμιά: Αυτό ακριβώς πρέπει να σκεφτείς. 

Ψυχή: (Απελπισμένη) Δε με βοηθάς! 

Καλαμιά: Να σε βοηθήσω. Άλλωστε γι’ αυτό σου στέλνω τη φωνή και 
τη γνώση μου. 

Ψυχή: Σ’ ευχαριστώ, καλή μου. 

Καλαμιά: Λοιπόν... Τα άγρια πρόβατα του Ήλιου βόσκουν πάνω στο 
βουνό. Σωστά;  

Ψυχή: Ναι, αυτό όλοι το ξέρουν.  

Καλαμιά: Στο βουνό όμως έχει τι; 

Ψυχή: Ε, τι έχει! Δέντρα, θάμνους, βράχους... 

Καλαμιά: Και τι θάμνους έχει; 

Ψυχή: Έλα τώρα! Θα παίξουμε την κολοκυθιά ή θα παριστάνουμε το 
σχολείο; 

Καλαμιά: Κι όμως! Πρέπει να σκεφθείς. Πρέπει μόνη σου να βρεις τη 
λύση. 

Ψυχή: Τι να σκεφθώ, καημένη, και η ώρα περνά κι εγώ ακόμη είμαι 
εδώ και δε θα μπορέσω να φέρω το μαλλί από τα πρόβατα που μου 
ζήτησε η Αφροδίτη! 
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Καλαμιά: Φυσικά και δε θα μπορέσεις να φέρεις το μαλλί, αν δεν βρεις 
πρώτα τη λύση. 

Ψυχή: Άντε πάλι! Πάλι απ’ την αρχή; 

Καλαμιά: Αν δε βρεις τη λύση πώς θα φέρεις το μαλλί. 

Ψυχή: Τι εννοείς; Πώς θα το φορτωθώ; Πώς θα το κουβαλήσω; 

Καλαμιά: Καλά, και αυτό βέβαια, αλλά... πάρε πρώτα το μαλλί... 

Ψυχή: Είδες; Συμφωνούμε. Αυτό είναι το δύσκολο. Τα άλλα... 

Καλαμιά: Και μπορεί να γίνει πανεύκολο, αν σου πω το μικρό μου 
μυστικό. 

Ψυχή: Πες το λοιπόν και μ’ έσκασες!  

Καλαμιά: Πρέπει να είσαι έτοιμη να ακούσεις. 

Ψυχή: (Φαίνεται ότι εντείνει την προσοχή της) Ακούω. Είμαι έτοιμη. 

Καλαμιά: Άκου λοιπόν! Πάνω στο βουνό έχει θάμνους. 

Ψυχή: Αυτό το είπαμε ήδη. 

Καλαμιά: Πολλοί όμως απ’ αυτούς τους θάμνους έχουν αγκάθια. 

Ψυχή: Πολύ σωστά. 

Καλαμιά: Και σ’ αυτά τα αγκάθια... 

Ψυχή: (Με τα μάτια διάπλατα σαν να της ήρθε θεία φώτιση) ... τα 
πρόβατα παν και ξύνονται! 

Καλαμιά: Και..; 

Ψυχή: Και ασφαλώς αφήνουν το μαλλί τους. Άλλωστε, πόσες φτωχές 
γυναίκες δεν πάνε εκεί που βόσκουν πρόβατα και μαζεύουν το μαλλί 
για να πλέξουν κανένα πουλόβερ! 

Καλαμιά: Το βρήκες λοιπόν. Είδες τι ωραία που τα λες;  

Ψυχή: Δε μένει λοιπόν, παρά να πάω τη νύχτα, όταν πια τα άγρια 
πρόβατα του Ήλιου θα κοιμούνται και να μαζέψω το μαλλί. 

Καλαμιά: Χωρίς να κινδυνέψεις ούτε στιγμή! 
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Ψυχή: Ναι, αλλά θα είναι αρκετό το μαλλί; Η Αφροδίτη είπε πως θέλει 
να γεμίσει όλα τα στρώματα, όλα τα μαξιλάρια και όλα τα παπλώματα 
του πύργου της. 

Καλαμιά: Σε βεβαιώνω πως είναι υπεραρκετό. Το βουνό είναι γεμάτο. 
Παχιά και μαλλιαρά καθώς είναι τα πρόβατα, αφήνουν πυκνές τούφες 
από μαλλί. 

Ψυχή: Αχ, καλή μου καλαμιά! Μακάρι να μπορούσα να σε φιλήσω.  
Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ! Σ’ αγαπώ πολύ. (Της στέλνει φιλί και 
φεύγει «πετώντας».) 
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Τερακότα, Έρως και Ψυχή 
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ΣΚΗΝΗ Ι΄ 

 

(Ίδιο σκηνικό, γεμάτο όμως με τεράστια τσουβάλια γεμάτα μαλλί που 
πιάνουν όλη τη σκηνή. Η Ψυχή, εξουθενωμένη, μπαίνει και 
ξεφορτώνει από την πλάτη της και το τελευταίο.)  

 

Ψυχή: Αχ, καλή μου καλαμιά, σ’ ευχαριστώ! Ήταν πράγματι όπως 
μου τα είπες. Μπόλικο μαλλί σε όλο το βουνό. (Κοιτάει τα τσουβάλια 
ικανοποιημένη) Νομίζω ότι η Αφροδίτη δε θα μπορέσει να βρει ψεγάδι. 

(Ενώ αρχίζει να ξημερώνει, μπαίνει μεγαλόπρεπα η Αφροδίτη.) 

Αφροδίτη: (Ελέγχει αυστηρά τα τσουβάλια ένα ένα και φαίνεται 
υποχρεωμένη να δεχτεί το αποτέλεσμα.) Πολύ καλά! Πέτυχες πράγματι 
τον άθλο σου. Το μαλλί που έφερες – αφράτο και μοναδικής ποιότητας 
– μπορεί να γεμίσει όλα τα στρώματα, τα μαξιλάρια και τα παπλώματα 
του πύργου μου. Έβαλες το μυαλό σου να δουλέψει και, παρόλο που 
σε βοήθησε η καλαμιά, η σκέψη ήταν δική σου. Και ο κόπος. Δεχτό 
λοιπόν το αποτέλεσμα.  

Τώρα όμως ερχόμαστε στο πιο δύσκολο. Το πιο τρομαχτικό, που δε 
θέλει μόνο κόπο και σκέψη, αλλά θέλει και γενναιότητα. Αν λοιπόν 
μένεις σταθερή στην επιθυμία σου και θέλεις πράγματι να πετύχεις την 
ένωσή σου με το Θεό, τότε πρέπει να μου φέρεις ένα κουβά νερό από 
τα φαρμακερά νερά της Στύγας.  

Ψυχή: Της Στύγας, Θεά μου; 

Αφροδίτη: (Υπεροπτικά) Όπως το άκουσες: Ένα κουβά νερό από τα 
φαρμακερά νερά της Στύγας. (Πάει στα παρασκήνια και φέρνει ένα 
κουβά. Της τον δίνει στο χέρι και αποσύρεται θριαμβευτικά.) 

Ψυχή: (Οργισμένη μπήγει φωνή) Αααα! Σκύλα καταραμένη! (Φέρνει το 
χέρι στο στόμα, τρομαγμένη από το λόγο που ξεστόμισε. Ύστερα 
λυπημένη βαθιά) Βάλθηκες να με ξεκάνεις, βάλθηκες να με αφανίσεις. 
Θέλεις να χαθώ. Κι εγώ που νόμισα ότι κατάλαβες πόσο πολύ αγαπώ 
το γιο σου, πόσο πολύ μ’ αγαπά κι εκείνος και ότι τα κάνεις όλα αυτά 
για να τον ξαναδώ...  

Της Στύγας τα νερά... Της Στύγας τα νερά. Ξέρεις τι θα πει αυτό; 
Ξέρεις τι θα πει; Αμ, πώς δεν ξέρεις! Πέφτουν από τον ουρανό στα 
Τάρταρα και τα ρουφάει ο Άδης. Είναι κρουσταλλιασμένα και σε 
παγώνουν αυτοστιγμεί. Πέφτουν με τόση δύναμη, που κανείς δεν 
μπόρεσε ποτέ να τα πλησιάσει. Όποιον το τολμά, τον παρασέρνουν 
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στα βάραθρα και τον καταπίνουν σαν ρούφουλας. (Κλαίει) Ω, μοίρα 
κακή, μοίρα δυσβάσταχτη! Τι μπορώ να κάνω; Αδύναμη πια θα 
υποταχτώ στη μοίρα μου και πια θα χάσω για πάντα τον θείο Έρωτα. 
(Κλαίει για λίγο μουγκά. Ύστερα σηκώνει το κεφάλι και δένει τα 
χέρια. Εκλιπαρεί εναγώνια.) 

Δία πατέρα, Θεέ μεγαλοδύναμε, που ό,τι θέλεις το μπορείς. Στείλε 
μου, ευσπλαχνικέ, ένα σημάδι ότι με νοιάζεσαι, ότι δε θα με αφήσεις 
να χαθώ! Ότι δε θα αφήσεις να με καταπιούν τα Τάρταρα, τα 
φαρμακερά νερά της Στύγας! Λυπήσου με, ευσπλαχνικέ, και δείξε ότι 
με νοιάζεσαι, όπως νοιάζεσαι όλα σου τα παιδιά! Βοήθησέ με να βρω 
τη λύση στη δύσκολή μου ώρα! Έφτασα ως εδώ, δε θέλω να τα 
παρατήσω! Δεν πρέπει, δεν μπορώ! Αλλιώς, όλα θα πάνε χαμένα. Πώς 
όμως να τολμήσω έναν άθλο, που κανένας άντρας ποτέ δεν μπόρεσε να 
φέρει σε πέρας; Όποιος το τόλμησε, χάθηκε ανελέητα χωρίς 
επιστροφή... 

(Μένει για λίγο ήσυχη, όταν ένα κρώξιμο αετού ακούγεται από ψηλά.) 

Ψυχή: (Στρέφεται και παρακολουθεί τον Αετό που χαμηλώνει, καθώς 
έρχεται από ψηλά.)  

Αετός: (Απαγγέλλει μεγαλόπρεπα πετώντας πάνω από το κεφάλι της:) 

 
Φτερούγες έχω δυνατές,  
Που σαν ανοίγουν απλωτές 
Μεγάλο πιάνουν φάρδος 
Για να πετώ, ν’ ανοίγομαι  
Στου απέραντου το βάθος. 
 
Νύχια γαμψά για αρπαγή 
Που παγιδεύουν την τροφή 
Κοπίδι έχω ράμφος 
Που διαμελίζει στη στιγμή  
Ό,τι στο διάβα μου βρεθεί. 
 
Μάτι που κόβει από ψηλά 
Ό,τι στη γη στριφογυρνά 
Και ό,τι στον αέρα 
Πάει εδώ και πέρα 
Τον Δία έχω πατέρα! 

 

(Προσγειώνεται στην πλάτη του καθίσματος της Αφροδίτης.) 

Ψυχή: Του Δία το ιερό πουλί;! Ο αετός του Δία;! Ο δυνατός 
εκπρόσωπος του Θεού;!   
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Αετός: Ναι, γιατί ο Θεός είδε τον πόνο σου, είδε τη σφοδρή σου 
επιθυμία, είδε τη γενναιότητα και την προσπάθειά σου και με έστειλε 
να σε βοηθήσω τώρα, που δεν μπορεί να το κάνει άλλος κανείς. 

Ψυχή: (Ταπεινή και συντετριμμένη) Ω, μεγάλε Θεέ, σ’ ευχαριστώ. 
Ταπεινά σ’ ευχαριστώ, με βαθιά ευγνωμοσύνη. (Στρέφεται στον Αετό) 
Αλλά πώς μπορείς εσύ να με βοηθήσεις;  

Αετός: Τίποτα πιο απλό για μένα! Θα πετάξω ως εκεί και η δύναμη 
των φτερών μου θα με κρατήσει ασφαλή όσο κοντά κι αν πάω. Η 
τρομακτική δύναμη των νερών που πέφτουν στο έρεβος με δύναμη και 
παρασέρνουν ό,τι βρεθεί στο διάβα τους, εμένα δεν μπορεί να με 
παρασύρει, γιατί είμαι πιο δυνατός από τη δύναμη τους, πιο γρήγορος 
από την ταχύτητά τους. 

Θα τους ξεφύγω! Τίποτα δεν μπορεί να με νικήσει. Είμαι το ιερό 
πουλί του Δία. Του υπέρτατου Θεού, που κυβερνά τα σύννεφα και 
ορίζει τους κεραυνούς. Θα  μου δώσεις τον κουβά που σου έδωσε η 
Αφροδίτη, θα τον στερεώσω στο γερό μου ράμφος, θα πετάξω μέχρι τα 
φοβερά νερά της Στύγας, θα πάρω το φαρμακερό νερό και θα σου το 
φέρω! 

Ψυχή: Ναι, αλλά αυτά θα τα κάνεις εσύ. Η Αφροδίτη θα δεχθεί το 
αποτέλεσμα μιας πράξης στην οποία εγώ δε θα ’χω καμιά συμμετοχή;  

Αετός: Σωστά μιλάς. Άρα;  

Ψυχή: Άρα τι; 

Αετός: Αν φανείς γενναία, μπορώ να σε βοηθήσω. 

Ψυχή: Γενναία; Ω, καλέ μου! Μα το ξέρεις, ο άθλος που μου ζητά η 
Αφροδίτη... δεν τον έχει φέρει σε πέρας κανείς θνητός. Ρούφουλας 
είναι τα νερά της Στύγας, ορμητικά και φαρμακερά και παίρνουν μαζί 
τους στον Άδη όποιον τα πλησιάσει. Και μόνο η βουή τους είναι 
αρκετή να σε τρομάξει τόσο, που να κοπούν τα ήπατά σου. 

Αετός: Μη σκιάζεσαι και άκου πρώτα. Δώσε την προσοχή σου σ’ αυτά 
που θα σου πω και πίστεψε ότι μπορείς. Αλλιώς, τίποτα δεν είναι 
δυνατό να κατορθώσεις.  

Ψυχή: Σ’ ακούω, καλέ μου Αετέ. 

Αετός: Λοιπόν! Θ’ ανεβείς στα φτερά μου, θα κρατηθείς γερά και θα 
μου δώσεις το δοχείο που σου έδωσε η Αφροδίτη να το κρατώ στο 
ράμφος μου. Μπορείς να το κάνεις αυτό; Ή μήπως φοβάσαι τα ύψη, 
γιατί θα πετάξουμε ψηλά και για πολλή ώρα. Θα κρατηθείς γερά να 
μην πέσεις; 
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Ψυχή: Ναι, θα κρατηθώ γερά και δε φοβάμαι τα ύψη. Αλλά... ως εδώ 
καλά. Τι θα γίνει όταν πλησιάσουμε τα τρομακτικά νερά της Στύγας. 

Αετός: Εκεί είναι που πρέπει να φανείς δυνατή. Μόλις αρχίσεις να 
ακούς το φοβερό βουητό, δεν πρέπει να τρομάξεις, παρά πρέπει, 
μαζεύοντας όλες τις δυνάμεις σου, να κρατηθείς ακόμα πιο γερά με το 
ένα σου χέρι και με το άλλο να πάρεις το δοχείο από το ράμφος μου 
και φτάνοντας εκεί, να απλώσεις το χέρι και να το γεμίσεις με το 
τρομερό νερό. 

Ψυχή: (Σοβαρά προβληματισμένη) Σαν δύσκολο μου φαίνεται... 

Αετός: Αν φοβάσαι, τίποτα δεν πρόκειται να κατορθώσεις. Αν όμως 
αποφασίσεις ότι μπορείς, τότε, όλα είναι δυνατά.  

Ψυχή: Κι αν γείρεις; Κι αν η δύναμη των νερών με νικήσει και με 
παρασύρει στα Τάρταρα; 

Αετός: Βλέπεις! Από τώρα λιποψυχάς. Αν φοβάσαι, τίποτα δεν 
μπορείς να πετύχεις. 

Ψυχή: Μα... είναι εύκολο να νικήσεις ένα τέτοιο φόβο;  

Αετός: Θέλεις να νικηθείς από το φόβο σου; 

Ψυχή: (Σκύβοντας το κεφάλι) Έχεις δίκιο... ο σκοπός μου μπορεί να 
με κάνει να νικήσω το φόβο. (Αποφασισμένη σηκώνει το κεφάλι) Θέλω 
πίσω το θείο Έρωτα! Θέλω την αγάπη του. Αυτό είναι πιο δυνατό από 
κάθε φόβο.  

Αετός: Τολμάς λοιπόν; 

Ψυχή: Ναι, τολμώ, γιατί αλλιώς θα χάσω για πάντα τον Έρωτα, αλλά 
θα χάσω και την μοναδική ευκαιρία, που μου στέλνει ο μεγάλος Δίας. 
Δε θα χάσω την πολύτιμη βοήθειά σου. 

Αετός: Έτσι μπράβο! Τώρα μίλησες σωστά. Είσαι έτοιμη λοιπόν;  

Ψυχή: (Αποφασισμένη, με ύφος θριαμβικό) Είμαι έτοιμη! Είμαι 
δυνατή. Θα κρατηθώ γερά και θ’ αντέξω όποιο τρόμο κι αν μου 
προξενήσουν τα σκοτεινά νερά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Δία πατέρα! 
Θα φανώ αντάξια, θα φανώ δυνατή! (Αγκαλιάζει τον Αετό) Μαζί θα 
πετύχουμε! Θα νικήσουμε! 

Αετός: Ανέβα λοιπόν στα φτερά μου και φύγαμε!(Η Ψυχή στερεώνει 
το δοχείο στο ράμφος του Αετού και ανεβαίνει στα φτερά του.) 
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Ψυχή: (Τραγουδά:) 

 

Η αγάπη είναι όνειρο  
Που στην καρδιά φυτρώνει 
Και την ψυχή μας με χαρά 
Πάντα τηνε πληρώνει. 
 
Αγάπα με να σ’ αγαπώ 
Μαζί να πορευτούμε 
Χαρές και πίκρες στη ζωή 
Μαζί να τις γευτούμε. 
 
Στα δύσκολα και τα σκληρά  
Μαζί να κρατηθούμε 
Και όταν έρθει η ξαστεριά 
Μαζί  να τη χαρούμε. 
    

(Θριαμβικά) Φύγαμε! Θα έρθω θριαμβεύτρια! Θα σε νικήσω, 
Αφροδίτη! 

(Ο Αετός κάμνει ένα δυο κύκλους και μετά εκσφενδονίζονται απότομα 
ψηλά.) 
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Ο Έρωτας και η Ψυχή  
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ΣΚΗΝΗ ΙΑ΄ 

 

(Αρχίζει να ξημερώνει, ο Αετός με την Ψυχή στην πλάτη, χαμηλώνει, 
προσγειώνεται, η Ψυχή κατεβαίνει κρατώντας τον κουβά με το νερό 
και ο Αετός  ξαναπετά μακριά.)  

 

Ψυχή: (Ενθουσιασμένη) Θρίαμβος! Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε! 
Αυτό που φαινόταν αδύνατο! Σ’ ευχαριστώ, καλέ μου. Ευχαριστώ το 
Θεό. Τον μεγαλοδύναμο Δία, που νοιάζεται για τα τέκνα του... (Τον 
χαιρετά) Στο καλό, στο καλό! 

(Έρχεται η Αφροδίτη, κάνει ένα γύρο κοιτάζοντας τον κουβά, τον 
παίρνει στα χέρια της με δυσπιστία, βεβαιώνεται για το περιεχόμενό  
του και τον ακουμπά κάτω.) 

Αφροδίτη: Εντάξει, έκανες όλους τους άθλους. Πέτυχες αυτό που 
κανένας θνητός δεν μπόρεσε  ποτέ να πετύχει. Το ότι τόλμησες να πας 
μαζί με τον Αετό και δε ζήτησες από κείνον να κάνει αυτό που έπρεπε 
να κάνεις εσύ, είναι αρκετό για να δεχθώ την νίκη σου αυτή.  

Όμως, τα βάσανά σου δεν τελειώνουν εδώ. Μένει κάτι ακόμα να 
κάνεις. Αυτή τη φορά όμως δε θα δεχτώ να πάρεις καμιά βοήθεια. 
Τώρα πλέον έχεις αποκτήσει αρκετή πείρα. Έμαθες πώς να λύνεις 
προβλήματα, πού να στρέφεσαι για να ζητάς βοήθεια και όταν δεν 
υπάρχει άνθρωπος για να σε βοηθήσει, ότι μπορείς να έχεις τη βοήθεια 
του Θεού.  

Όμως τώρα, θα πρέπει να κάνεις τον τελευταίο άθλο σου, μόνη, χωρίς 
καμιά βοήθεια και με μόνο στόχο την επιτυχία του σκοπού σου. Είσαι 
έτοιμη; 

Ψυχή: (Δυναμωμένη) Τώρα ναι. 

Αφροδίτη: Πρόσεξε λοιπόν. Αυτή τη φορά θα πας στον Άδη. 

Ψυχή: Στον Άδη; 

Αφροδίτη: Είπες πως είσαι έτοιμη. 

Ψυχή: (Συνέρχεται) Ναι, είμαι έτοιμη και θα αντιμετωπίσω το καθετί. 

Αφροδίτη: Έτσι μπράβο! Δε θέλω μεμψιμοιρίες. Αρκετά έκλαψες, 
αρκετά θρήνησες, καιρός να κάνεις κάτι με γενναιότητα, με 
γενναιοφροσύνη, με θάρρος. 



| ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
 

71 

Ψυχή: Ναι, τώρα θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι δε θα είμαι μόνη. Στη 
δύσκολη ώρα, θα έχω τη βοήθεια και την ευλογία των θεών. 

Αφροδίτη: Θα πας λοιπόν στον Άδη, θα βρεις την Περσεφόνη και θα 
της ζητήσεις λίγη από την κρέμα που βάζει στο πρόσωπό της και την 
κρατά πάντα νέα. Για την Αφροδίτη, θα της πεις, γιατί αλλιώς δε θα 
σου δώσει. Αυτή είναι κρέμα μονάχα για θεές. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να 
ανοίξεις το βαζάκι! Αλλιώς... 

Ψυχή: Αλλιώς;  

Αφροδίτη: Αλλιώς... (Αποφασιστικά) Δεν πρέπει να ξέρεις! Αρκετά 
αμφισβήτησες τους Θεούς. Καιρός να τους ξαναδείξεις την 
εμπιστοσύνη σου. Πήγαινε, δεν έχω τίποτε άλλο να σου πω. 

Ψυχή: Θα κάνω, Θεά μου, όπως μου ζήτησες. (Μένει για λίγο 
αμήχανη, φοβισμένη, μετά φεύγει υποχωρώντας.)  

Αφροδίτη: (Γελώντας με κακία) Πήγαινε και πίσω δε θα ’ρθεις! Δεν 
είσαι Οδυσσέας, δεν είσαι Ηρακλής! Χα, χα, χα, χα! (Φεύγει μ’ ένα 
στριφογύρισμα.) 
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Ο Έρωτας και η Ψυχή , Pierre-Paul Prud'hon 

 

 

Pierre-Paul Prud'hon «Έρως και Ψυχή» 
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ΣΚΗΝΗ ΙΒ΄ 

 

(Ίδιο σκηνικό, αρχίζει να ξημερώνει, η Ψυχή μπαίνει με το βαζάκι στο 
χέρι, γεμάτη χαρά.) 

 

Ψυχή: Ω, κατόρθωμα μεγάλο! Τα κατάφερα! Κατάφερα και πήγα στον 
Άδη! Εκεί, που μόνο ένας Ηρακλής και ένας Οδυσσέας κατάφεραν να 
πάνε ποτέ. Κι εγώ! Η πρώτη και μοναδική γυναίκα! Πήρα την κρέμα 
που μου ζήτησε η Αφροδίτη και τώρα πια, δεν έχει άλλο! Εδώ 
τελειώνουν τα βάσανά μου. Τέρμα οι άθλοι και οι δοκιμασίες. Τώρα ο 
θείος Έρωτας θα είναι δικός μου για πάντα! 

Όμως, για να δω τι είναι αυτή η κρέμα η θαυματουργή, που κάνει τις 
θεές να μένουν πάντα νέες! Να βάλω κι εγώ λίγη, να, τόση δα, όσο για 
να φρεσκαριστώ λίγο, να είμαι όμορφη όταν θα με αντικρίσει ο 
αγαπημένος μου. Πέρασα τόσα. Τόσες στενοχώριες. Μην τυχόν και δε 
με βρει αρκετά όμορφη...  

(Ανοίγει το βαζάκι, αλλά ένας μαύρος καπνός που ελευθερώνεται από 
μέσα του τη ζαλίζει και  η Ψυχή αρχίζει να στριφογυρίζει στη δίνη 
του. Όταν κοντεύει να σωριαστεί χάμω, εμφανίζεται ο Έρωτας από 
ψηλά, την προλαβαίνει και την παίρνει στην αγκαλιά του, αλλά η 
Ψυχή έχει στο μεταξύ λιποθυμήσει.)  

Έρωτας: Αγαπημένη μου! Γλυκιά μου, Ψυχή μου! Όχι, δε θα σε 
αφήσω να μου πεθάνεις! Δε θα αφήσω τη ζήλεια και την πονηριά της 
μάνας μου να σε κρατήσουν στο σκοτάδι, μακριά από μένα. Είδα τον 
πόνο σου. Παρακολούθησα την αγωνία σου, τα ηρωικά σου 
κατορθώματα. Το θάρρος, τη θέληση και την επιμονή σου. Την 
απέραντη αγάπη σου, που σ’ ενδυνάμωνε σε όλα αυτά. Νόμιζες ότι 
ήμουν απών, αλλά εγώ ήμουν εκεί. Παρακολούθησα τα πάντα. Είδα 
τον αγώνα σου και την αγωνία σου. Είδα τη γενναιότητά σου. Σου 
έστελνα την αγάπη μου να σε δυναμώνει. Σ’ αγαπώ τόσο, όσο κι εσύ. 
Σε θέλω δική μου, παντοτινά δική μου, όπως δικός σου θα είμαι για 
πάντα κι εγώ.  

(Σκύβει και της δίνει ένα φιλί, που κάνει την Ψυχή να αρχίσει να 
συνέρχεται. Συνεχίζει να τη φιλά απαλά κι εκείνη συνέρχεται σιγά 
σιγά.) 

Ψυχή: (Ανοίγει τα μάτια) Αγαπημένε μου! Είσαι εδώ; Είσαι ζωντανός 
μπρος στα μάτια μου;  (Συνειδητοποιώντας ότι κάτι έχει μεσολαβήσει) 
Τι έγινε; Τι έπαθα; 
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Έρωτας: Μην ανησυχείς, καλή μου! Τώρα όλα τελείωσαν. Οι αγωνίες 
σου, οι πίκρες σου, όλα! Πήγες στον Άδη και γύρισες. 

Ψυχή: Ω, μαύρη και άραχλη ήταν η ζωή μου, σκοτεινή σαν τον Άδη, 
χωρίς εσένα. 

Έρωτας: Τώρα όμως όλα φωτίστηκαν. Όλα γέμισαν χαρά. Με 
κέρδισες. Θα είμαι δικός σου για πάντα!  

Ψυχή: Ω, αγαπημένε μου! Πόση ευτυχία μου δίνεις! 

Έρωτας: Από δω και πέρα, θα είμαστε για πάντα μαζί, αγάπη μου. 
Αγαπημένοι, ενωμένοι και αχώριστοι ως την αιωνιότητα. 

Ψυχή: (Με θλίψη και πικρία) Για πάντα μαζί... Πάντα για σένα... στην 
αιωνιότητα, πάντα για μένα, ως το τέλος της ζωής μου. Είμαι, 
βλέπεις, θνητή. Ο ακατάλυτος θάνατος θα μας χωρίσει. (Ακουμπά το 
κεφάλι της στο στήθος του και κλαίει.) Τόσος αγώνας, τόση αγωνία!..  

(Εμφανίζεται ο Αετός του Δία με μια μουσική θριαμβευτική και  μια 
κορώνα στο ράμφος του.) 

Φωνή του Δία: Εγώ, ο μεγάλος Θεός, ο πατέρας των ανθρώπων και 
των θεών, που κρατώ τους κεραυνούς στα χέρια μου, που μαζεύω τα 
σύννεφα και φέρνω τις βροχές, που βλέπω από ψηλά όλα όσα γίνονται 
στη γη, είδα την απέραντη αγάπη της Ψυχής για το θείο Έρωτα, είδα 
τον πόνο και την αφοσίωσή της, είδα την επιμονή και την αυτοθυσία 
της, είδα τους άθλους και τη γενναιότητά της και της στέλνω αυτή την 
κορώνα της αθανασίας. (Ο Αετός τοποθετεί την κορώνα στο κεφάλι 
της Ψυχής) και την καλώ στα δώματα των Θεών στον Όλυμπο, να 
κατοικεί μαζί μας, στα παλάτια μας. Να μείνει αγέραστη κι ωραία στην 
αιωνιότητα και να απολαμβάνει όσα κέρδισε με την αξιοσύνη της.  

(Ο Έρωτας παίρνει στην αγκαλιά του την Ψυχή και αρχίζουν να 
ανυψώνονται στον ουρανό.)  

Φωνή του Δία: Και ορίζω από δω και πέρα Έρωτας και Ψυχή να είναι 
ενωμένοι για πάντα και αξεχώριστοι στην αιωνιότητα. 

(Καθώς οι ηθοποιοί έρχονται να υποκλιθούν στη σκηνή, τραγουδούν 
το πιο κάτω τραγούδι:)  

 
Η αγάπη είναι όνειρο  
Που στην καρδιά φυτρώνει 
Και την ψυχή μας με χαρά 
Πάντα τηνε πληρώνει. 
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Αγάπα με να σ’ αγαπώ 
Μαζί να πορευτούμε 
Χαρές και πίκρες στη ζωή 
Μαζί να τις γευτούμε. 
 
Στα δύσκολα και τα σκληρά  
Μαζί να κρατηθούμε 
Και όταν έρθει η ξαστεριά 
Μαζί να τη χαρούμε. 

    
 
 
 
 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Harold Gaze, «Έρως και Ψυχή» 
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«Έρωτας και Ψυχή», José de Almada, Museu Calouste Gulbenkian 
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Εργοβιογραφικό Σημείωμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Άννα Τενέζη γεννήθηκε στην Ξάνθη από γονείς πρόσφυγες από την 

Κιουτάχεια της Μικράς Ασίας. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά το πέρας των 
σπουδών της ήρθε στην Κύπρο, όπου παντρεύτηκε, απέκτησε δύο 
κόρες και δίδαξε σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, για περίπου τριάντα 
χρόνια. Το 2004 αφυπηρέτησε πρόωρα, για να αφοσιωθεί στη 
συγγραφή. 
 
Έγραψε:  
 
Μυθιστορήματα: 
 
α) Το φως που σκοτώνει (α’ έκδοση 1982, Λευκωσία, β’ έκδοση 
Δίοδος, Αθήνα, 1984) 
β) Καθώς μου φεύγεις (α’ έκδοση 1985, Λευκωσία, β’ έκδοση 
εμπλουτισμένη, Ρανίς, 2006) 
γ) Μαζί στο τίποτα (υπό έκδοση από τον ΣΠΕΚ). 
δ) Στις ρωγμές του χρόνου (βασισμένο σε πραγματική ιστορία) 
 
Διηγήματα: 
 
α) Στις παρυφές της αγωνίας (συλλογή διηγημάτων) 
β) Δρόμοι (μικρή συλλογή) 
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γ) Διάφορα μεμονωμένα διηγήματα  
 
Ποιήματα 
 
α) Φεμινιστικά 
β) Σαπφικά 
γ) Αισώπεια 
δ) Τα μικρά και τα ελάχιστα 
ε) Της μιας γραμμής τα γιασεμιά 
ε) Η αείφωνη μουσική της σιωπής (Εκδόσεις Πάργα, Λευκωσία, 2007) 
 
Θεατρικά: 
 
α) Σε ρυθμό αρχαίας τραγωδίας 
β) Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο 
γ) Η αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά (υπό έκδοση σε ebook από 
τον ΣΠΕΚ) 
δ) Αίσωπος, ο Σύγχρονός μας (παίχτηκε από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου) 
ε) Ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα (παίχτηκε από το Θέατρο Ένα της 
Λευκωσίας) 
στ) Του Έρωτα και της Ψυχής (eBook εκδόσεις ΣΠΕΚ 2021) 
z) Τρία θεατρικά μονόπρακτα (αναλόγιο από το Θέατρο Ένα)   
η) Αύριο είναι Χριστούγεννα (θεατρική διασκευή των: Ο Βάνκας του 
Τσέχοφ, Το δώρο των Μάγων του O Henry, Το κοριτσάκι με σπίρτα 
του Άντερσεν) 
Και διάφορα άλλα. 
 
Παιδικά: 
 
α) Τ’ ανέμελα σύννεφα (α΄ και β΄ έκδοση Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Εκδόσεις (ΑΣΕ) Θες/νίκη, 1991, γ’ έκδοση δίγλωσση (ελληνικά – 
αγγλικά)  Εκδόσεις Ρανίς, Κύπρος, 2005.) 
β) Το κοριτσάκι που ήθελε να πάει στο φεγγάρι (AudioBook εκδόσεις 
ΣΠΕΚ 2021) 
γ) Τσιριτρόμ ο ατρόμητος (AudioBook εκδόσεις ΣΠΕΚ 2021) 
δ) Η Αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά (το παραμύθι που έγινε και 
θεατρικό)  
ε) Το πράσινο σύννεφο (προσφέρθηκε δωρεάν στη UNICEF Κύπρου). 
 
Και διάφορα άλλα. 
 
Άρθρα, κριτικές, σημειώματα  έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και 
περιοδικά της Κύπρου. Από το 2014 άρχισε να γράφει σενάρια για 
μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες. 
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Σενάρια: 
 
Μικρού μήκους  
 
α) Θα πορευτούμε από το ύψος ενός βουλιαγμένου καναπέ 
(δημοσιευμένο ελληνικά – αγγλικά) 
β) Πενταδάκτυλος 1 
γ) Πενταδάκτυλος 2  
δ) Πενταδάκτυλος 3 
ε) Café Cerutti, το οποίο έγινε ταινία και προβλήθηκε σε διάφορα 
φεστιβάλ.  
 
Και διάφορα άλλα. 
 
2. Μεγάλου μήκους: 
 
α) Στην κορυφή του κύματος (μεταφρασμένο και στα αγγλικά και 
τροποποιημένο στα κυπριακά με τον τίτλο «Σαν το κύμα στη 
θάλασσα».) 
β) Σταυροδρόμια, που πήρε το δεύτερο βραβείο σεναρίου στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου (LIGFF), το 2018. 
γ) Όταν οι δρόμοι συναντώνται, που κέρδισε έπαινο στον διαγωνισμό 
της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας, το 2019. 
  
Βιβλία αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης, όπως το «Αναζητώντας την 
πηγή» (αναρτημένο στην προσωπική της ιστοσελίδα 
www.annatenezi.com (2012) και εκδομένο στα αγγλικά από τις Shelf 
Publishing. 
 
Το «ταξιδιωτικό» Επιστροφή στην Πατρίδα, εντυπώσεις και εμπειρίες 
από τα δύο ταξίδια της στην πατρίδα των γονιών της, υπό έκδοση από 
τον ΣΠΕΚ.  
 
Αγαπά και ασχολείται με τη φωτογραφία. Έχει λάβει μέρος σε τρεις 
ομαδικές και έχει κάνει δέκα ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας, σε 
Ελλάδα και Κύπρο, ενώ το βιβλίο της «Η αείφωνη μουσική της 
σιωπής» συνοδεύεται από 140 δικές της φωτογραφίες. 
 
Το 1985 τιμήθηκε με το βραβείο μυθιστορήματος του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για το βιβλίο της «Καθώς μου 
φεύγεις». 
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“The Vertigo of Eros”, Roberto Matta (1944) ΜΟΜΑ 
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ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ 

 
Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου» (ΣΠΕΚ) είναι ένας Σύλλογος Μη 

Κερδοσκοπικού Σκοπού. Ιδρύθηκε το 2019 με πρωτεργάτες τη Σίσσυ Σιγιουλτζή-
Ρουκά, φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό προγραμμάτων πολιτισμού και τον Δρ 
Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη πρώην Καθηγητή σε ΑΕΙ Κύπρου, συγγραφέα και Πρόεδρο της 
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδελφοποιηθεί το 
2020 με την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, για από κοινού δράσεις σε Ελλάδα και 
Κύπρο. 
 

Όραμα του ΣΠΕΚ είναι να στηρίζει και να προωθεί τον Πολιτισμό (Γράμματα, 
Τέχνες, Γλώσσα) ως περιουσία και μέσο ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης όσο το 
δυνατό πιο πολλών Ελλαδιτών, Κυπρίων και Αποδήμων και να προασπίζεται και 
να προάγει σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς τα οικουμενικά ιδεώδη και τις 

ακατάλυτες αξίες. Η Αποστολή του είναι η υλοποίηση του οράματος σε πλείστα 
πεδία και η ένωση των απανταχού Ελλήνων και Κυπρίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών 
και επιστημόνων σε συναφείς τομείς, ώστε το όραμα να καταστεί κοινό για όλους κι 
η ανάπτυξη επωφελής.  
 

Σκοποί - στόχοι του ΣΠΕΚ είναι η δημιουργία δυναμικής υποδομής με βιώσιμες, 
λειτουργικές, αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για σχέδια δράσης όσο και η 

προαγωγή Πολιτιστικής Διπλωματίας για καθιέρωση του οράματος ευρύτερα με 

διασυνδέσεις, διεθνείς σχέσεις και συνέργειες με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, 
με ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα. Το δίκτυο συμβούλων, ανταποκριτών και 
αντιπροσώπων του έχει επεκταθεί σε 22 χώρες και συνεχώς διευρύνεται. Ένας 
ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ είναι να καταγράψει, να διαφυλάξει, και να προβάλει 
τον κοινό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου σε πλείστα όσα πεδία του και να ενώσει 
τους απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες 
(Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ). Ενεργεί μέσα από μια σειρά έργων 
και δράσεων με λογοτεχνικό, επιμορφωτικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και 
κοινωνικό χαρακτήρα, ενίοτε σε συνέργεια με τέχνες ψυχαγωγίας (μουσική).  
 

Ο ΣΠΕΚ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία για στήριξη, προστασία και προώθηση του 
οικουμενικού Ελληνικού Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Παράδοσης και 
Λαογραφίας, όσο και της καλλιτεχνικής, λογοτεχνικής και επιστημονικής 
δημιουργίας Ελλαδιτών, Κυπρίων και των απανταχού Αποδήμων. Διαθέτει ως 
συνεργάτες του επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του πνεύματος και της 
τέχνης, εντός και εκτός Ελλάδας, που με ζήλο παράγουν πολιτισμό. Η δράση του 
είναι πολυεπίπεδη και με σύγχρονα μέσα – Εκδηλώσεις, Βραβεύσεις Λογοτέχνη, 
Ανθρωπισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας, Συνέδρια, Κύκλοι / Σχολές, Φεστιβάλ, 
Διαγωνισμοί, Εκπομπές Ψηφιακές, Τηλεδιασκέψεις σε δική του ραδιοτηλεόραση, 
Άρθρα, Συνεντεύξεις, Πορτρέτα Προσωπικοτήτων και Κριτικές στον διεθνή κόμβο 
του, Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης, Έκδοση Ανθολογιών Νέων ή Παγκόσμιας 
Ποίησης και Σειρών Λογοτεχνίας, Μελετών κ.ά. Το φάσμα δράσεων του Συνδέσμου 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ διευρύνεται συνεχώς.  
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