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       Περὶ τὸ πῶς ἐπῆρεν θέλημα ὁ Αἴσωπος ἀπὸ τὸν βασιλέα Λυκῆρον νὰ  

 διαβῇ νὰ γυρίσῃ τὸν κόσμον καὶ ἦλθεν καὶ ὣς εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔδειξεν τὴν  

    σοφίαν του τῶν Ἑλλήνων. Μετὰ ταῦτα ἐπῆγεν εἰς τοὺς Δελφοὺς καὶ ἐκεῖ  

                               τὸν ἐσυκοφάντησαν καὶ ἐσκοτῶσαν τον. 

 

     Ἀπῆτις ἐπέρασεν καιρὸς πολύς, ἐβουλήθην ὁ Αἴσωπος νὰ ὑπάγῃ εἰς 

τὴν Ἑλλάδαν καὶ ἔταξεν τοῦ βασιλέως μεθ’ ὅρκου ὅτι πάλιν νὰ γυρίσῃ εἰς  

τὴν Βαβυλῶνα. Λοιπὸν ἐδιάβην καὶ ἐπῆγεν καὶ ἐγύρισεν ὅλες τὲς χῶρες τῶν  

Ἑλλήνων καὶ ἔδειξεν τὴν πολλήν του σοφίαν. Ὅμως ἦλθεν καὶ εἰς τοὺς  

Δελφοὺς καὶ ἐκοῦαν του οἱ Δελφιῶτες καὶ ἐθαύμαζαν εἰς τὴν σοφίαν του καὶ 
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125. 

ἔκαμάν του τιμὴν μεγάλην. 

     Καὶ ὁ Αἴσωπος εἶπεν πρὸς αὐτούς· «Ἄνδρες Δελφιῶτες, νομίζω σας 

τοῦ καραβιοῦ ὁπού, ὅταν ἀρμενίζῃ, φαίνεται ἀπὸ μακρυὰ μεγάλον τίποτες. 

Καὶ ἀπῆς κοντέψῃ σιμά, φαίνεται πολλὰ πενιχρόν. Ἔτζι καὶ ἐγώ, ὅταν ἤμουν 

μακρυὰ ἀπὸ τὴν χώραν σας, σᾶς ἐθαυμάζουμουν ὡσὰν τινὰς ἄξιους. Καὶ 
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127. 

τώρα ὁποὺ ἦλθα πρὸς ἐσᾶς, ηὗρα σας χειρότερους καὶ πιὰ ἀναξιώτερους παρὰ  

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· τοιούτης γενεᾶς ἐγελάστηκα.» (c. 126 deest) 

     Ὅταν λοιπὸν ἤκουσαν οἱ Δελφιῶτες αὐτὰ τὰ λόγια, ἐφοβήθησαν νὰ 

μηδὲν ὑπάγῃ ὁ Αἴσωπος εἰς ἄλλες χῶρες καὶ σύρει τὸ ὄνομάν τως. Λοιπὸν 

ἐβουλῆσαν νὰ τὸν σκοτώσουν καὶ ἔτζι ἐπῆγαν καὶ ἐπῆραν μίαν χρυσῆν 
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ἄμουλαν ἀπὸ τὸν βωμὸν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ ἔκρυψάν την μέσα εἰς τὰ  

στρώματά του. Ὁ δὲ Αἴσωπος δὲν ἤξευρεν τὴν ἐπιβουλὴν ὁποὺ τοῦ ἔκαμαν. 

Ὅμως ἤθελεν νὰ ὑπάγῃ εἰς τὲς Φώκιες. 

     Καὶ ὅταν ἐκίνησεν τὸν δρόμον, ἔδραμαν οἱ Δελφιῶτες κατόπιν του  

καὶ ἐπίασάν τον καὶ ὠνομάζαν τον κλέπτην τῶν ἁγίων πραγμάτων. Καὶ 

30 αὐτὸς ἀρνιέτον, διότις εἴδησιν καμμίαν δὲν εἶχεν. Ἐκεῖνοι ξεύροντας βέβαια  

πὼς εἶναι μέσα εἰς τὰ στρώματά του ἡ ἄμουλα, ἔστοντας καὶ νὰ τὴν  

ἐβάλουν ἀτοί τως, πάραυθα ἄνοιξαν τὰ στρώματά του καὶ ηὗραν τὴν  

ἄμουλαν. Καὶ ἔτζι ἐγύρισαν τὸν Αἴσωπον ἐπίσω εἰς τὴν χώραν, καὶ αὐτὸς  

ἐπαρακάλειεν νὰ τὸν ἀφήσουν. Καὶ ἐκεῖνοι ὄχι μόνον ὅτι δὲν τὸν ἀφῆσαν, πλὴν 

35 καὶ ὡς κλέπτην τῶν ἁγίων πραγμάτων ἔβαλάν τον εἰς τὴν φυλακὴν καὶ  

ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν. Ὅμως ὁ Αἴσωπος, ἀπῆς ἐσέβην εἰς τὴν  

φυλακὴν καὶ ἐθώρειεν ὅτι καμμία ἐλπίδα δὲν εἶναι διὰ νὰ λυτρωθῇ, ἐκάθετον  

μέσα εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἔκλαιεν. 
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