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Ξυλευόμενός τις παρά τινα ποταμόν τον πέλεκυν 

άπέβαλε.Του δέ ρεύματος παρασύροντος αύτόν ώδύρετο, 

μέχρις ού ό Έρμης έλεησας αύτόν ηκε. Καί μαθών παρ' 

αύτου τήν αίτίαν , δι’ ήν έκλαιε, τό μέν πρωτον καταβάς 

χρυσουν αύτω πέλεκυν άνήνεγκε καί έπυνθάνετο, εί ουτος 

αύτου είη. Του δέ είπόντος μή τουτον είναι, άργηρουν 

άνήνεγκε καί ήρώτα, εί τουτον άπέβαλεν. Άρνησαμένου δέ 

καί τουτον τό τρίτον τήν ίδίαν άξίνην αύτω έκόμισε. Του δέ 

έπιγνόντος άποδεξάμενος αύτου τήν δικαιοσύνην πάσας 

αύτω έχαρίσατο. Καί ός παραγενόμενος πρός τούς έταίρους 

τά γεγενημένα αύτοις διηγήσατο. Των δέ τις άναλαβών 

πέλεκυν παραγένετο έπί τον αύτόν ποταμόν καί 

ξυλευόμενος έπίτηδες τήν άξίνην είς τάς δίνας άφηκε, 

καθεζόμενός τε έκλαιε. Έρμου δέ έπιφανέντος καί 

πυνθανομένου, τί τό συμβεβηκός είη, έλεγε τήν του 

πελέκεως άπώλειαν. Του δέ χρησουν αύτω άνενεγκόντος 

καί διερωτωντος, εί τουτον άπολώλεκεν, ύπό του κέρδους 

έξαφθείς έφασκεν αύτόν είναι. Καί ο θεός αύτω ούκ 

έχαρισατο, άλλ’ ούδε τόν ίδιον πέλεκυν άποκατέστησεν. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετάφραση: 

Κάποιος καθώς έκοβε ξύλα κοντά σε ένα ποτάμι, έχασε το  

τσεκούρι του. 

Kαι, επειδή το ρεύμα το παρέσυρε, έκλαιγε, 

μέχρι που ο Ερμής τον λυπήθηκε και ήρθε (κοντά του). 

Και αφού έμαθε από αυτόν την αιτία, για την οποία έκλαιγε, 

την πρώτη φορά βούτηξε στο ποτάμι κι έφερε πάνω 

γι’ αυτόν ένα χρυσό τσεκούρι 

και τον ρωτούσε αν αυτό ήταν δικό του. 

Όταν εκείνος του είπε ότι αυτό δεν ήταν δικό του, 

του έφερε ένα ασημένιο 

και τον ρωτούσε αν έχασε αυτό. 

Όταν αυτός το αρνήθηκε κι αυτό, 

την τρίτη φορά του έφερε το δικό του τσεκούρι. 

Και όταν αυτός το αναγνώρισε, 

ο Ερμής επειδή επιδοκίμασε τη δικαιοσύνη του, 

του χάρισε όλα τα τσεκούρια. 

Και αυτός, αφού ήρθε στους συντρόφους του, 

τους διηγήθηκε αυτά που είχαν γίνει. 

Κάποιος απ’ αυτούς, αφού πήρε μαζί του ένα τσεκούρι, 

έφτασε στο ίδιο ποτάμι 

και καθώς έκοβε ξύλα, 

επίτηδες άφησε το τσεκούρι του στο ρεύμα του ποταμού, 

κάθισε και έκλαιγε. 

Όταν παρουσιάστηκε σ’ αυτόν ο Ερμής 

και τον ρωτούσε τι του είχε συμβεί, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κάθισε και έκλαιγε. 

Όταν παρουσιάστηκε σ’ αυτόν ο Ερμής 

και τον ρωτούσε τι του είχε συμβεί, 

του ανέφερε την απώλεια του τσεκουριού. 

Όταν (ο Ερμής) του ανέβασε ένα χρυσό τσεκούρι 

και τον ρωτούσε αν αυτό είχε χάσει, 

επειδή φλεγόταν από την επιθυμία του κέρδους, 

έλεγε ότι αυτό ήταν. 

Και ο θεός δεν του χάρισε το χρυσό τσεκούρι, 

αλλά ούτε του επέστρεψε το δικό του τσεκούρι. 

 

Δίδαγμα: 

Ο μύθος διδάσκει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει την 

απληστία και την πονηριά και να συμπεριφέρεται με εντιμότητα 

και ειλικρίνεια. Η αξία της τιμιότητας που προβάλλεται στην 

ιστορία του Αισώπου είναι διαχρονική και αποτελεί ζητούμενο 

για όλες τις κοινωνίες. Όπως σε κάθε εποχή έτσι και στις μέρες 

μας, η εντιμότητα είναι ένα μεγάλο προσόν το οποίο 

χαρακτηρίζει ανθρώπους με ισχυρή προσωπικότητα, 

αυτοεκτίμηση και ηθικά ακέραιο χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως η 

αρετή αυτή δεν επιβραβεύεται πάντοτε, αλλά κάποιες φορές 

υποτιμάται και θεωρείται αδυναμία ή ασφάλεια. 
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