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Ανὴρ πένταθλος ἐπ᾽ ἀνανδρίᾳ ἑκάστοτε ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὀνειδιζόμενος 
ἀποδημήσας ποτὲ καὶ μετὰ χρόνον ἐπανελθὼν ἀλαζονευόμενος ἔλεγεν, ὡς 
πολλὰ μὲν καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἀνδραγαθήσας ἐν τῇ Ῥόδῳ τοιοῦτον ἥλατο 
πήδημα ὡς μηδένα τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἐφικέσθαι. καὶ τούτου μάρτυρας ἔφη 
παρέξεσθαι τοὺς παρατετυχηκότας, ἂν ἄρα ποτὲ ἐπιδημήσωσι. τῶν δὲ 
παρόντων τις ὑποτυχὼν ἔφη πρὸς αὐτόν· «ἀλλ᾽, ὦ οὗτος, εἰ τοῦτο ἀληθές 
ἐστιν, οὐδὲν δεῖ σοι μαρτύρων· αητοί γὰρ Ῥόδος καὶ πήδημα».



Ο ΚΑΥΧΗΣΙΑΡΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.

Ήταν μια φορά ένας πενταθλητής που οι συμπολίτες του συνέχεια τον χλεύαζαν για τη 
μαλθακότητά του. Έφυγε λοιπόν ταξίδι, και όταν επέστρεψε ξανά στον τόπο του, μετά από 
πολύ καιρό, βάλθηκε να αραδιάζει καυχησιές, λέγοντας για πολλά και διάφορα 
ανδραγαθήματα που επιτέλεσε στη μία ή στην άλλη πόλη. Μεταξύ άλλων διηγούνταν και για 
τη Ρόδο, όπου έκανε, λέει, τέτοιο ρεκόρ στο πήδημα που κανένας Ολυμπιονίκης δεν 
μπορούσε να το ισοφαρίσει. Και από πάνω διαβεβαίωνε ότι θα καλέσει μάρτυρες για το 
κατόρθωμά του όσους ήταν παρόντες στην περίσταση, αν τύχει να περάσουν ποτέ από 
τούτα τα μέρη. Ένας από τους παριστάμενους τότε του έκοψε τα πολλά λόγια και του είπε: 
«Παλληκαρά μου, μην καθυστερούμε. Αν λες αλήθεια, δεν σου χρειάζονται μάρτυρες. Να εδώ 
χάμω η Ρόδος — να δούμε τώρα το πήδημα».





ΔΙΔΑΓΜΑ
Το παραμύθι αυτό του Αισώπου μας διδάσκει πως  άμα είναι εύκολο να δοκιμάσεις 
κάτι στην πράξη, τα λόγια είναι περιττά .  Έτσι προκαλούμε κάποιον να αποδείξει τον 
ισχυρισμό του πως μπορεί να καταφέρει κάτι, πράγμα το οποίο εμάς μας βρίσκει 
δύσπιστους .  Για αυτόν τον λόγω κιόλας των ονόμασαν καυχησιάρη διότι είναι από 
τους ανθρώπους που καυχιέται φανταστικά πράγματα για τα κατορθώματά του. 
Πέρα όμως από το ότι χάνει το μέτρο ως προς τον τρόπο που παρουσιάζεται, καθιστά 
σαφή και την έλλειψη αυτοεκτίμησης, καθώς δεν του αρκεί αυτό που πραγματικά 
είναι, αλλά νιώθει την ανάγκη της υπερβολής προκειμένου να δώσει την εικόνα που 
θα ήθελε να έχει .  Για αυτόν τον λόγω θα πρέπει να ήμαστε ειλικρινής διότι το ψέμα 
κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια και τότε θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός μας 
εαυτός .
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