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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ (3.1-10) ΚΑΙ ΟΙ «ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ» ΤΗΣ 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ (3.26 – 9.4) 

      Το µυθιστόρηµα του ρωµαίου συγγραφέα Απουλήιου µε τον τίτλο 

Μεταµορφώσεις ή Χρυσός γάιδαρος (2ος αιώνας µ.Χ.) έχει ως θέµα την ιστορία του 

νεαρού Λούκιου ο οποίος µεταµορφώνεται σε γάιδαρο εξαιτίας της ανάµειξης του µε 

την µαγεία και ο οποίος αργότερα ύστερα από οδυνηρές περιπλανήσεις ξαναβρίσκει 

την ανθρώπινη µορφή του χάρη στην παρέµβαση της θεάς Ίσιδας. Στο µυθιστόρηµα 

σηµαντική θέση έχει η γιορτή προς τιµή του θεού του Γέλιου (3.1-10). Τα βασικά 

γεγονότα αυτής της γιορτής είναι τα εξής: Ο Λούκιος όταν τελείωσε το δείπνο της 

Βυρρήνης αναχώρησε µεθυσµένος για το σπίτι του Μίλωνα. Την ώρα που έφτανε 

στον προορισµό του είδε τρεις «άντρες» να προσπαθούν να διαρρήξουν το σπίτι του 

οικοδεσπότη του. Ο Λούκιος τράβηξε το σπαθί του και «σκότωσε» τους επίδοξους 

«ληστές» τον ένα µετά τον άλλο. (Όπως µαθαίνουµε αργότερα1 οι τρεις αυτοί ληστές 

ήταν φουσκωµένα ασκιά γιδιών που βρέθηκαν έξω από την πόρτα του Μίλωνα µε τη 

βοήθεια των µαγικών τεχνασµάτων της Παµφίλης). Ο Λούκιος µετά από τον «άθλο» 

του πήγε να κοιµηθεί (2.32). 

    Το επόµενο πρωί ο Λούκιος αναλογιζόταν το έγκληµα που είχε διαπράξει την 

προηγούµενη νύκτα καθώς και την τιµωρία που τον περίµενε2. Το ίδιο πρωί όρµησαν 

στο σπίτι του Μίλωνα οι άρχοντες της πόλης µαζί µε τους ραβδούχους και συνέλαβαν 

τον Λούκιο χωρίς εκείνος να τους αντισταθεί. Ο Λούκιος οδηγήθηκε σαν σφάγιο στο 

δικαστήριο για να δικαστεί για την υποτιθέµενη κατηγορία που τον βάραινε, δηλαδή 

για την «τριπλή ανθρωποκτονία». Οι δικαστές πήραν τις θέσεις τους στο 

υπερυψωµένο βάθρο και ο κήρυκας της πόλης ζήτησε να κάνουν όλοι ησυχία. Επειδή 

                                                 
1Μετ. 3.15-18. 
2Μετ. 3.1: iam  forum et iudicia, iam sententiam, ipsum denique carnificem imaginabundus. ‘an mihi 
quisquam tam mitis tamque beniuolus iudex obtinget, qui me trinae caedis cruore perlitum et tot 
ciuium sanguine delibutum innocentem pronuntiare poterit ?’ 
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όµως υπήρξε µεγάλος συνωστισµός η διεξαγωγή της «δίκης» έλαβε χώρα τελικά στο 

θέατρο της πόλης. Οι αξιωµατούχοι έβαλαν τον Λούκιο να σταθεί στο κέντρο της 

ορχήστρας και άρχισε η «δίκη» (3.1-2). Ο κήρυκας κάλεσε τον δηµόσιο κατήγορο και 

εµφανίστηκε ο νυκτοφύλακας ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα της υπόθεσης και 

ζήτησε την τιµωρία του «δολοφόνου»3. Ο νυκτοφύλακας-κατήγορος κατέθεσε ότι 

είδε µε τα µάτια του τον κατηγορούµενο το προηγούµενο βράδυ την ώρα που έκανε 

την περιπολία του να δολοφονεί τρεις «άντρες» και στη συνέχεια να τρέχει να 

κρυφτεί σε κάποιο σπίτι. Εκείνος κατάφερε να συλλάβει τον ένοχο και να τον φέρει 

στο δικαστήριο. Ο κατήγορος τελείωσε τον λόγο του ζητώντας για άλλη µια φορά 

από τους δικαστές την τιµωρία του «δολοφόνου»4.   

    Ο κήρυκας κάλεσε στη συνέχεια τον κατηγορούµενο να υπερασπιστεί τον εαυτό 

του. Φόβος είχε κυριέψει τον Λούκιο αλλά βρήκε το κουράγιο να απολογηθεί για την 

πράξη του. Υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι αναµφισβήτητα σκότωσε 

τρεις «ανθρώπους» αλλά θεώρησε καθήκον του να το κάνει για να προστατεύσει  

τους ενοίκους του σπιτιού από τους ληστές. Είπε ότι µάταια προσπάθησε να 

φοβερίσει τους ληστές για να φύγουν και τελικά αναγκάστηκε να τους σκοτώσει. Ο 

Λούκιος είπε ακόµα πως περίµενε να επαινεθεί για την πράξη του αφού προστάτεψε 

την πόλη και το σπίτι του Μίλωνα. Κλείνοντας τον λόγο του ο Λούκιος αναφέρθηκε 

στο πόσο τον σέβονται οι συµπολίτες του και στο ότι δεν είχε προσωπικό κίνητρο 

(κάποια έχθρα) για να σκοτώσει τους ληστές (3.4-6). 

    Μετά την απολογία του ο Λούκιος έβαλε τα κλάµατα. Όταν σήκωσε τα µάτια του 

και κοίταξε το ακροατήριο διαπίστωσε έκπληκτος ότι όλοι είχαν λυθεί στα γέλια 

(3.7). Εκείνη τη στιγµή εµφανίστηκαν στην ορχήστρα δυο γυναίκες, µια νεαρή 

                                                 
3Μετ. 3.3: ‘quare magis congruit sedulo singulos atque uniuersos uos pro dignitate publica prouidere, 
ne nefarius homicida tot caedium lanienam, quam cruenter exercuit, impune commisserit.’ 
4Μετ. 3.3: ‘constanter itaque in hominem alienum ferte sententias de eo crimine, quod etiam in uestrum 
ciuem seueriter uindicaretis.’ 
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µητέρα που κρατούσε ένα µωρό στην αγκαλιά και µια γυναίκα µεγαλύτερης ηλικίας. 

Οι δυο γυναίκες µε τον γοερό τους θρήνο ζητούσαν από τους δικαστές την εκτέλεση 

του «φονιά»5. Τότε σηκώθηκε ο γεροντότερος από τους δυο δικαστές και ζήτησε να 

βασανιστεί σκληρά ο Λούκιος (prohinc tormentis ueritas eruenda 3.8) για να 

αποκαλύψει τα ονόµατα των συνεργών του στο «τριπλό έγκληµα». Σε αυτό το σηµείο 

η µεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα ζήτησε να ξεσκεπαστούν τα πτώµατα ώστε να 

εξοργιστεί από το θέαµα το πλήθος και να ζητήσει αυστηρότερη ποινή για τον 

Λούκιο (3.9).  

    Ο Λούκιος αρνήθηκε να φέρει τον εαυτό του σε δύσκολη θέση αλλά οι ραβδούχοι 

τον πίεσαν και αναγκάστηκε να τραβήξει το κάλυµµα και να βγάλει τα «πτώµατα» σε 

κοινή θέα. Προς µεγάλη του έκπληξη ο Λούκιος είδε ότι τα «θύµατά» του δεν ήταν 

παρά τρία ασκιά γιδιών, τρυπηµένα σε διάφορα σηµεία, στα ίδια εκείνα σηµεία όπου 

τα είχε χτυπήσει µε το σπαθί του την περασµένη νύκτα: nam cadauera illa 

iugulatorum hominum erant tres utres inflati uariisque secti foraminibus et, ut 

uespertinum proelium meum recordabar, his locis hiantes, quibus latrones illos 

uulneraueram (3.9). Μετά από την αποκάλυψη της αλήθειας ολόκληρο το πλήθος 

ξέσπασε σε ασυγκράτητα γέλια (3.10). 

    Αρκετοί φιλόλογοι ερεύνησαν τη σηµασία που µπορεί να έχει η γιορτή του θεού 

του Γέλιου ως αυτόνοµο επεισόδιο στις Μεταµορφώσεις αλλά και τη συσχέτισαν6 µε 

άλλες αφηγηµατικές ενότητες του µυθιστορήµατος. O Schlam εστιάζει το ενδιαφέρον 

του στον τελετουργικό χαρακτήρα της γιορτής του θεού του Γέλιου στην Υπάτη. Ο 

Λούκιος σηµαδεύεται ως εξιλαστήριο θύµα (lustrale piamentum 3.2), ως µια 

εξαγνιστική προσφορά στον θεό του Γέλιου και στη συνέχεια οι άρχοντες τον 

περιφέρουν από εδώ και από εκεί µέσα στην πόλη. Ο θεός του Γέλιου τιµάται σε αυτή 

                                                 
5Μετ. 3.8: ‘et de latronis huius sanguine legibus uestris et disciplinae publicae litate.’ 
6Frangoulidis 2001, 67,  164 και 170: van der Paardt 1971, 6. 
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τη γιορτή µε µια ψεύτικη δίκη που γίνεται για ψεύτικους φόνους στην οποία 

κατηγορούµενος είναι το εξιλαστήριο θύµα7 ή αλλιώς ο αποδιοποµπαίος τράγος. Με 

τη θέση του Schlam συµφωνούν και άλλοι µελετητές8.  

    Ο Frangoulidis θεωρεί (α) ότι η γιορτή του Γέλιου φαίνεται να εντάσσεται στις 

τελετές ενσωµάτωσης, (β) ότι η ψεύτικη δίκη που διεξάγεται στη συγκεκριµένη γιορτή 

κατά πάσα πιθανότητα αντιστοιχεί στη δοκιµασία που τη συναντάµε στο 

τελετουργικό όλων των τελετών ενσωµάτωσης, (γ) ότι στη γιορτή του Γέλιου οι 

Υπατινοί στήνουν µια ψεύτικη δίκη σε βάρος ενός ξένου για να εξευµενίσουν τον θεό 

του Γέλιου και (δ) ότι σε αυτή την ψεύτικη δίκη υπάρχουν θεατρικά στοιχεία9.  

     Οι παραπάνω διαφορετικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις συγκλίνουν στο γεγονός 

ότι ο θεός του Γέλιου τιµάται στην Υπάτη µε τη διεξαγωγή µιας ψεύτικης δίκης. 

Θύµα µιας τέτοιας ψεύτικης δίκης για να τιµηθεί ο θεός του Γέλιου υπήρξε και ο 

κύριος χαρακτήρας του µυθιστορήµατος, ο Λούκιος. Η εµπειρία του Λούκιου ως 

κατηγορουµένου σε αυτή την ψεύτικη δίκη φαίνεται να προδιαγράφει την τύχη του 

στις µετέπειτα περιπέτειες του (3.26-9.4).  

    Μετά τη µεταµόρφωσή του σε όνο (3.24-25) ο Λούκιος εµπλέκεται διαρκώς σε 

παρεξηγήσεις και προβληµατικές καταστάσεις τις οποίες προκαλεί µε τις 

«γαϊδουρινές» σκανταλιές και τα «γαϊδουρινά» του καµώµατα. Στην εργασία µας θα 

προσπαθήσουµε να υποστηρίξουµε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε ζηµιώνονται είτε 

µπαίνουν σε µπελάδες από τις «αταξίες» του Λούκιου-όνου στήνουν µεταφορικά σε 

βάρος του «δίκες» οι οποίες πιθανόν να είναι απηχήσεις της ψεύτικης δίκης που έγινε 

στη γιορτή του θεού του Γέλιου ως προς τα εξής σηµεία: 

1. Όπως στην ψεύτικη δίκη ο Λούκιος ήταν κατηγορούµενος για το αδίκηµα της 

τριπλής ανθρωποκτονίας έτσι και στις περιπέτειες του (3.26-9.4) τον  
                                                 
7Schlam 1992, 43.  
8James 1987, 87· ΜcCreight 1993, 46-47. 
9Frangoulidis 2001, 49-68. 
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βρίσκουµε ως όνο πλέον να είναι κατηγορούµενος για κάποιο αδίκηµα σε 

µεταφορικές δίκες που του στήνουν διάφοροι άνθρωποι που συναντάει στο 

δρόµο του. 

2. Στις περιπέτειες του (3.26-9.4) ο Λούκιος έρχεται αντιµέτωπος µε ανθρώπους 

που θέλοντας να τον τιµωρήσουν για κάποια αταξία που έκανε ως όνος του 

συµπεριφέρονται σαν κατήγοροι ή/και δικαστές όπως έκαναν κάποιοι από 

τους κατοίκους της Υπάτης στην ψεύτικη δίκη (π.χ. ο νυκτοφύλακας και οι 

άρχοντες που υποδύθηκαν τον δηµόσιο κατήγορο και τους δικαστές 

αντίστοιχα). 

3. Στην ψεύτικη δίκη οι δικαστές και οι κατήγοροι στους λόγους τους ανέφεραν 

το κατηγορητήριο που βάραινε τον Λούκιο και αµέσως µετά πρότειναν ποια 

ποινή θα ήθελαν να του επιβληθεί: οι κατήγοροι (ο νυκτοφύλακας και οι δυο 

χήρες) ζήτησαν την θανατική καταδίκη του Λούκιου και ένας από τους 

δικαστές τον βασανισµό του µε τροχό, φωτιά και µαστίγια για να µαρτυρήσει 

τους συνεργούς του στο «έγκληµα». Στις περιπέτειες του Λούκιου στα βιβλία 

3.26-9.4 ο αφηγητής άλλοτε αναφέρει το κατηγορητήριο όπως το 

διατυπώνουν οι κατήγοροι του Λούκιου-όνου όταν τον «δικάζουν» 

µεταφορικά και άλλοτε ο αναγνώστης συνάγει το κατηγορητήριο από τα 

αφηγούµενα γεγονότα ή από µια σύντοµη φράση του αφηγητή. Σταθερά 

εµφανίζεται µετά από το κατηγορητήριο το θέµα της τιµωρίας του Λούκιου–

όνου. Οι πιο συνηθισµένες ποινές που απειλούν τη ζωή του Λούκιου–όνου 

είναι ο ξυλοδαρµός µέχρι θανάτου, ο ακρωτηριασµός κάποιου µέλους του 

σώµατός του και η εκτέλεσή του µε φρικαλέους τρόπους.  

4. Στην ψεύτικη δίκη ο Λούκιος πίστεψε ότι έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου 

αλλά τελικά η έκβασή της ήταν αίσια για εκείνον. Όταν έφυγε το κάλυµµα 
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και είδε πως οι «νεκροί» ήταν ασκιά γιδιών ένιωσε µεγάλη έκπληξη και 

κατάλαβε ότι είχε γλιτώσει τον θάνατο: dii boni, quae facies rei? quod 

monstrum? quae fortunarum mearum repentina mutatio? quamquam enim 

iam in peculio Proserpinae et Orci familia numeratus, subito in contrariam 

faciem obstupefactus haesi (3.9). Το θέµα της απροσδόκητης και ξαφνικής 

σωτηρίας του Λούκιου-όνου το συναντάµε και στις περιπέτειες του (3.26-

9.4). Όλες οι µεταφορικές δίκες στις οποίες είναι κατηγορούµενος ο Λούκιος-

όνος έχουν πάντα αίσια κατάληξη για εκείνον αφού µονίµως την κρίσιµη 

στιγµή γλιτώνει την τιµωρία από κάποιο τυχαίο γεγονός ή επειδή ο ίδιος 

υπερασπίζεται τη ζωή του.  

5. Όπως το ακροατήριο της ψεύτικης δίκης (οι κάτοικοι της Υπάτης) γέλασε και 

διασκέδασε µε τον Λούκιο10 ο οποίος εκτέλεσε χωρίς να το γνωρίζει τον ρόλο 

του κατηγορουµένου έτσι και ο αναγνώστης του µυθιστορήµατος γελάει και 

διασκεδάζει µε τα κωµικά παθήµατα του «υπόδικου» Λούκιου-όνου.   

 

Έχοντας τους παραπάνω πιθανούς συσχετισµούς κατά νου θα επικεντρωθούµε στη 

συνέχεια στις περιπέτειες του Λούκιου (3.26-9.4) για να επισηµάνουµε σε αυτές 

στιγµιότυπα τα οποία ίσως να συνιστούν «απηχήσεις» της ψεύτικης δίκης που 

δεσπόζει στην αφήγηση της γιορτής του θεού του Γέλιου.  

 

 

 

                                                 
10Στο τέλος της ψεύτικης δίκης όταν ο Λούκιος αφαίρεσε το κάλυµµα από τα «πτώµατα» και 
αποκαλύφθηκε η φάρσα όλοι οι Υπατινοί ξέσπασαν σε υστερικά γέλια και κατά την έξοδό τους από το 
θέατρο έδιναν συγχαρητήρια στον Λούκιο για την παράσταση που έδωσε. Όπως λέει ο van der Paardt 
(1971, 83) «ο Λούκιος αναγνωρίζεται» [από το πλήθος] «ως ηθοποιός ο οποίος είναι άξιος 
συγχαρητηρίων για την παράστασή του». Βλ Μετ. 3.10: Tunc ille quorundam astu paulisper cohibitus 
risus libere iam exarsit in plebem. hi[i] gaudii nimietate graculari, illi dolorem uentris, manuum 
compressione sedare. et certe laetitia delibuti meque respectantes cuncti theatro facessunt. 
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Ι 

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ-ΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ 

    Όταν ο Λούκιος έµαθε από τη Φωτίδα τι πραγµατικά συνέβη µε τα ασκιά11 η 

γνωστή περιέργεια του αφυπνίστηκε (familiaris curiositas 3.14). Ο Λούκιος ικέτευσε 

τη Φωτίδα να τον αφήσει να δει την Παµφίλη όταν θα εκτελεί τα µαγικά της και 

αργότερα να τον µεταµορφώσει σε πουλί ακολουθώντας το παράδειγµα της 

Παµφίλης που µεταµορφώθηκε σε κουκουβάγια προκειµένου να πετάξει στον Βοιωτό 

εραστή της. Η Φωτίδα ενέδωσε τελικά στην επιθυµία του Λούκιου αλλά αποδείχτηκε 

κατώτερη µάγισσα12 αφού µπέρδεψε τα µαγικά κουτιά και αντί για πουλί τον 

µεταµόρφωσε σε γάιδαρο (3.14-24). 

    Μετά τη µεταµόρφωσή του σε όνο ο Λούκιος πήγε να περάσει τη νύκτα στο 

στάβλο του Μίλωνα, αφού η Φωτίδα δεν είχε φτιάξει εκείνο το βράδυ, όπως το 

συνήθιζε, γιρλάντες από τριαντάφυλλα, το αντίδοτο της µεταµόρφωσης του Λούκιου: 

‘atque utinam uesperi de more nobis parassem corollas aliquas, ne moram talem 

patereris uel noctis unius. sed primo diluculo remedium festinabitur tibi’ (3.25). Ο 

Λούκιος-όνος στιγµιαία σκέφτηκε να τιµωρήσει τη Φωτίδα κλοτσώντας την, 

χιµώντας της µε τα δόντια ή σκοτώνοντάς την: συγκρατήθηκε όµως γιατί σκέφτηκε 

πως ο θάνατός της θα του στερούσε τα µέσα να ξαναποκτήσει την ανθρώπινη µορφή 

του. Ο Λούκιος-όνος θα περίµενε να ξηµερώσει οπότε και θα του έφερνε η Φωτίδα το 

αντίδοτο.  

    Αποκαρδιωµένος, λοιπόν, ο Λούκιος-όνος πήγε στον στάβλο του Μίλωνα όπου 

όµως τα ζώα που υπήρχαν εκεί (ο όνος του Μίλωνα και το άλογο του Λούκιου) ήταν 

                                                 
11 Η περιπέτεια του Λούκιου µε τα ασκιά, όπως του εξήγησε η Φωτίδα, ήταν αποτέλεσµα δικού της 
λάθους, αφού δεν κατάφερε να βρει τρίχες από τα µαλλιά του Βοιωτού εραστή της Παµφίλης και 
αναγκαστικά έφερε στην κυρία της µαλλιά από ασκιά γιδιών για να αποφύγει την τιµωρία. Όταν  ήρθε 
η ώρα και έκανε η Παµφίλη τα µαγικά της, αντί για τον νεαρό Βοιωτό ήλθαν στην θέση του τα ασκιά 
(3.16-18). 
12 Frangoulidis 2001, 64. 
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επιθετικά απέναντί του: in meamque perniciem ilico consentiunt (3.26) και τον 

αποµάκρυναν από το παχνί τους µε κλοτσιές, γιατί φοβήθηκαν για το σανό τους. 

Έτσι, ο Λούκιος-όνος τραβήχτηκε σε µια γωνιά ώσπου κάποια στιγµή το µάτι του 

έπεσε σε µια εικόνα της θεάς Επόνας στο κέντρο του στάβλου η οποία ήταν επιµελώς 

στολισµένη µε φρέσκα τριαντάφυλλα: Eponae deae simulacrum … quod accurate 

corollis roseis equidem recentibus fuerat ornatum (3.27).  

    Ο Λούκιος-όνος στις γιρλάντες της θεάς είδε το µέσο της σωτηρίας του και 

προχώρησε προς το µέρος τους γεµάτος ελπίδα: denique adgnito salutari praesidio 

pronus spei (3.27). Με µεγάλη προσπάθεια ο Λούκιος-όνος στάθηκε στα πισινά του 

πόδια και άπλωσε τα µπροστινά. Έβαλε όλη του τη δύναµη, τέντωσε το λαιµό του και 

πρότεινε τα χείλη του να φτάσει τις γιρλάντες. Πάνω στην προσπάθεια του όµως τον 

αντιλήφθηκε ο υπηρέτης του που εκείνη την ώρα φρόντιζε το άλογό του.  

   Στο σηµείο αυτό στήνεται µεταφορικά το σκηνικό µιας «δίκης» µε κατηγορούµενο 

τον Λούκιο-όνο και µε κατήγορο και δικαστή τον ιπποκόµο του Λούκιου. Το αδίκηµα 

του Λούκιου-όνου ήταν ότι πήγε να προβεί σε ιεροσυλία: πήγε να φάει τις 

αναθηµατικές γιρλάντες από τριαντάφυλλα της θεάς Επόνας. Αυτή η προσβλητική 

προς τη θεά ενέργεια σκανδάλισε τον δούλο του Λούκιου. Ο δούλος έχοντας χάσει 

την υποµονή του άρχισε να εκστοµίζει απειλές κατά της σωµατικής ακεραιότητας του 

Λούκιου-όνου αφού πρώτα κατονόµασε τα παραπτώµατα στα οποία είχε υποπέσει το 

«ζώο» στο διάστηµα που βρισκόταν µέσα στον στάβλο.  

    Ο δούλος-κατήγορος καταλόγισε στον Λούκιο-όνο δυο αδικήµατα: ότι πήγε να φάει 

την τροφή των άλλων ζώων και ότι πρόσβαλε τις εικόνες των θεών. Η συµπεριφορά 

αυτή του όνου εξάντλησε την ανοχή του δούλου που απείλησε να καταστήσει «τον 

ιερόσυλο όνο» παράλυτο και χωλό: ‘quo usque tandem’, inquit, ‘cantherium patiemur 

istum paulo ante cibariis iu||mentorum, nunc etiam simulacris deorum infestum? quin 
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iam ego istum sacrilegum debilem claudumque reddam’ (3.27). Ο ιπποκόµος σαν να 

ήταν δικαστής αποφάσισε να τιµωρήσει τον όνο µε ακρωτηριασµό και αµέσως 

ετοιµάστηκε να εκτελέσει ο ίδιος την ποινή. 

    Ο δούλος έψαξε στον στάβλο αλλά δεν βρήκε κάποιο εργαλείο κατάλληλο για να 

πραγµατοποιήσει την απειλή του ακρωτηριασµού (να κόψει τα πόδια του ιερόσυλου 

όνου). Όταν κάποια στιγµή ο δούλος σκόνταψε σε ένα δεµάτι βέργες που έτυχε να 

βρίσκεται εκεί άλλαξε γνώµη και αποφάσισε να τιµωρήσει τον όνο µε ξυλοδαρµό.  

Πήρε λοιπόν από το δεµάτι τις βέργες το πιο χοντρό κλαδί από όλα και άρχισε να 

χτυπάει ακατάπαυστα τον Λούκιο-όνο. Η εισβολή των ληστών στο σπίτι του Μίλωνα 

έσωσε απροσδόκητα τον Λούκιο-όνο από το µένος του υπηρέτη του αφού ο δυνατός 

θόρυβος και οι φωνές των ανθρώπων ανάγκασαν τον τελευταίο να το βάλει στα πόδια 

κατατροµαγµένος: non prius miserum me tundere desiit, quam sonitu uehementi et 

largo st<r>epitu percussis ianuis, trepido etiam rumore uicin<i>ae conclama[n]tis 

latronibus profugit territus (3.27). Έτσι έληξε αυτή η «δίκη» µε τον Λούκιο-όνο να 

έχει γλιτώσει την τελευταία στιγµή από την κακοποίηση µε ξυλοδαρµό χάρη στην 

ξαφνική εισβολή των ληστών στο σπίτι του Μίλωνα. 

    Οι ληστές από τη µεριά τους άρπαξαν τους θησαυρούς του Μίλωνα αλλά επειδή τα 

υποζύγια που είχαν µαζί τους δεν επαρκούσαν για να µεταφέρουν τα κλοπιµαία τους 

πήραν από τον στάβλο τον γάιδαρο του Μίλωνα, το άλογο του Λούκιου και τον 

µεταµορφωµένο σε όνο Λούκιο (3.28). Μετά από µια κοπιαστική και ατέλειωτη 

πορεία έφτασαν γύρω στο µεσηµέρι σε ένα χωριό όπου ο Λούκιος-όνος είχε µια 

δεύτερη ευκαιρία να απαλλαγεί από τη γαϊδουρινή του όψη (η πρώτη µαταιώθηκε 

από τον δούλο του).  

    Στο χωριό αυτό ο Λούκιος είδε ξαφνικά ένα πολύ όµορφο περιβόλι όπου ανάµεσα 

στα άλλα λουλούδια άνθιζαν και ωραίες τριανταφυλλιές που είχαν πάνω τους την 
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πρωινή δροσιά: hortulum quendam prospexi satis amoenum, in quo praeter ceteras 

gratas herbulas rosae uirgines matutino rore florebant (3.29). Ο Λούκιος-όνος 

πλησίασε τις τριανταφυλλιές και τη στιγµή που ήταν έτοιµος να αγγίξει τα άνθη τους 

άλλαξε γνώµη από φόβο για τη ζωή του και έκανε µια πιο σωτήρια σκέψη: consilium 

me subit longe salubrius (3.29). Σκέφτηκε λοιπόν πως οι ληστές θα τον σκότωναν στα 

σίγουρα αν από γάιδαρος τους παρουσιαζόταν ξαφνικά σαν Λούκιος είτε γιατί θα τον 

υποπτεύονταν ότι έκανε µαγικά είτε γιατί θα φοβούνταν µήπως θα µαρτυρούσε την 

παρανοµία τους: exitium inter manus latronum offenderem uel artis magicae 

suspectione uel indicii futuri criminatione (3.29). Έτσι, συγκρατήθηκε και δεν έφαγε 

τα τριαντάφυλλα προκειµένου να διασφαλίσει τη ζωή του.  

     Όταν οι ληστές έφτασαν σε ένα άλλο χωριό το επόµενο µεσηµέρι σταµάτησαν στο 

σπίτι κάποιων ηλικιωµένων φίλων τους. Μετά την υποδοχή οι ληστές ξεφόρτωσαν τα 

ζώα και τα άφησαν να βοσκήσουν σε ένα λιβάδι κοντά στο σπίτι των φίλων τους. Ο 

Λούκιος-όνος πεινούσε πάρα πολύ αλλά δεν ήθελε να χορτάσει µε σανό. Πρόσεξε 

κάποια στιγµή ότι υπήρχε ένας λαχανόκηπος πίσω από τον στάβλο και γευµάτισε µε 

τα ωµά λαχανικά που βρήκε εκεί. Εξακολουθούσε όµως να τον απασχολεί η 

αναζήτηση του αντίδοτου που θα έλυνε τα µάγια. 

     Αφού έφαγε τα λαχανικά προσευχήθηκε κι άρχισε να κοιτάζει γύρω του µήπως και 

εντοπίσει καµιά τριανταφυλλιά ανθισµένη στους γύρω κήπους. Αυτή τη φορά ένιωθε 

σιγουριά αφού κρυµµένος και προστατευµένος από αδιάκριτα βλέµµατα θα µπορούσε 

να µασήσει κρυφά το αντίδοτο και να ανακτήσει την ανθρώπινη µορφή του (4.1). 

     Πράγµατι είδε ότι λίγο πιο πέρα υπήρχε ένα πυκνό δασάκι µέσα σε ένα σκιερό 

λιβάδι και ότι ανάµεσα στα διάφορα φυτά και τις πρασινάδες του έλαµπε το 

αστραφτερό χρώµα των τριαντάφυλλων:  fulgentium rosarum mineus color renidebat 

(4.2). Ο Λούκιος-όνος ένιωσε τόση µεγάλη χαρά ώστε του φάνηκε αυτό το δασάκι 
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σαν άλσος της Αφροδίτης και των Χαρίτων. Την υπερβολική του χαρά διαδέχτηκε 

όµως η απογοήτευση καθώς τα λουλούδια που από µακριά του φάνηκαν για 

τριαντάφυλλα, όταν πλησίασε διαπίστωσε ότι ήταν ροδοδάφνες που τα κοκκινωπά 

τους άνθη είναι τροφή θανατηφόρος για όλα τα ζώα που τρέφονται µε φυτά: iam enim 

loco proximus non illas rosas teneras et amoenas, madidas diuini roris et nectaris … 

uulgus indoctum rosas laureas appellant quarumque cuncto pecori cibus letalis est 

(4.2). 

     Η κακοτυχία αυτή ώθησε τον Λούκιο-όνο στην αυτοκτονία. Απογοητευµένος που 

τα άνθη ροδοδάφνης δεν ήταν το πολυπόθητο αντίδοτο αποφάσισε να φάει µερικά για 

να λυτρωθεί µια και καλή από τη συµφορά του: talibus fatis implicitus etiam ipsam 

salutem recusans sponte illud ue|nenum rosarium sumere gestiebam (4.3). Την 

κρίσιµη στιγµή όµως εµφανίστηκε ένας άγνωστος άνθρωπος και άθελά του εµπόδισε 

τον Λούκιο-όνο να αυτοκτονήσει. Την ώρα που ο Λούκιος-όνος πλησίαζε τα δόντια 

του να κόψει λίγους ανθούς ροδοδάφνης είδε ένα νεαρό να τρέχει έξαλλος προς το 

µέρος του κρατώντας ένα πελώριο ραβδί. Ο Λούκιος-όνος κατάλαβε πως ο άνθρωπος 

που ερχόταν θυµωµένος εναντίον του ήταν ο κηπουρός του οποίου τον λαχανόκηπο 

είχε καταστρέψει προηγουµένως και τώρα µόλις είχε αντιληφθεί τη ζηµιά. Εδώ 

στήνεται πάλι µεταφορικά ένα «δικαστήριο» µε κατηγορούµενο τον Λούκιο-όνο. 

    Ο κηπουρός-δικαστής είχε αποφασίσει να τιµωρήσει τον Λούκιο-όνο για το 

αδίκηµά του (την καταστροφή του λαχανόκηπου του) µε ξυλοδαρµό και έσπευσε να 

εκτελέσει την καταδικαστική για τον όνο απόφασή του. Χωρίς χρονοτριβή άρπαξε 

τον Λούκιο-όνο και µε το ραβδί που κρατούσε τον ξυλοφόρτωσε µε τόση µανία που 

θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του, εάν εκείνος µε σοφία δεν είχε προβάλει αυτοάµυνα: 

adremptumque me totum plagis obtundit adusque uitae ipsius periculum, nisi tandem 

sapienter alioquin ipse mihi tulissem auxilium (4.3). Ο Λούκιος-όνος σήκωσε τα 
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καπούλια του και έδωσε µε τα πισινά του πόδια κάµποσες κλοτσιές στον κηπουρό. Ο 

κηπουρός κατρακύλησε στην πλαγιά του λόφου βαριά πληγωµένος ενώ ο Λούκιος-

όνος το έβαλε στα πόδια και σώθηκε: fuga me liberaui (4.3). Συνεπώς σε αυτό το 

περιστατικό ο Λούκιος-όνος γλίτωσε από την εκδικητική µανία του κηπουρού, γιατί 

την κρίσιµη στιγµή λειτούργησε µέσα του το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.  

     Η «δίκη» µε τον κηπουρό είχε καλό τέλος για τον Λούκιο-όνο αν και ο κίνδυνος 

δεν είχε περάσει τελείως. Αµέσως µετά τη σύγκρουσή του µε τον κηπουρό ο 

Λούκιος-όνος θα βρεθεί να διώκεται και πάλι για άλλο αδίκηµα, τον θανάσιµο 

τραυµατισµό του κηπουρού. Η τιµωρία που τον περιµένει τον φέρνει  στο µεταίχµιο 

ζωής και θανάτου. Για άλλη µια φορά στήνεται µεταφορικά ένα «δικαστήριο» µε 

αφορµή τον θρήνο της συζύγου του κηπουρού. Ο θρήνος της γυναίκας ισοδυναµεί µε 

κατηγορητήριο εναντίον του Λούκιου-όνου αφού στα αυτιά των γειτόνων ακούγεται 

σαν µια έκκληση για απονοµή δικαιοσύνης. Οι γείτονες που ανταποκρίνονται στην 

έκκληση της γυναίκας λειτουργούν ως δικαστές του Λούκιου-όνου µια και είναι 

εκείνοι που ορίζουν το είδος της τιµωρίας του, δηλαδή καταδίωξη µε σκυλιά και 

ξυλοδαρµός του όνου. Ας δούµε τώρα πως πραγµατώνονται οι παραπάνω 

επισηµάνσεις στο κείµενο. 

     Η γυναίκα του κηπουρού, όταν είδε τον σύζυγό της να κείτεται µισοπεθαµένος, 

πήγε τρέχοντας κοντά του θρηνολογώντας και τραβώντας τα µαλλιά της. Τα κλάµατά 

της είχαν ως αποτέλεσµα να τη λυπηθούν οι γείτονες και έτσι η γυναίκα αυτή να 

φέρει τον Λούκιο-όνο άµεσα αντιµέτωπο µε το τέλος του: mihi praesens crearet 

exitium (4.3). 

     Η ζωή του Λούκιου-όνου κινδύνεψε αυτή τη φορά από τα πολλά και µεγάλα 

σκυλιά που οι χωρικοί, συγκινηµένοι από τον θρήνο της γυναίκας, ξεσήκωσαν 

εναντίον του και τα προέτρεπαν να του επιτεθούν και να τον κάνουν κοµµάτια: 
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pagani fletibus eius exciti, statim conclamant canes atque, ad me laniandum rabie 

perciti ferrent impetum, passim cohortantur (4.3).Ο Λούκιος-όνος βρέθηκε στα 

πρόθυρα του θανάτου (tunc igitur procul dubio iam morti proximus 4.3) έτσι όπως 

έβλεπε τα σκυλιά που είχαν µαζευτεί γύρω του αλλά και πάλι γλίτωσε αφού 

σκέφτηκε να εγκαταλείψει την ιδέα να το σκάσει: e re nata capto consilio fugam 

desino (4.3). Έτσι γύρισε προς την αντίθετη κατεύθυνση και τράβηξε τρέχοντας στον 

στάβλο του σπιτιού όπου είχαν καταλύσει οι ληστές: ac me retrorsus celeri gradu 

rursum in stabulum, quo deuerteramus, recipio (4.3). Και πάλι όµως ο κίνδυνος δεν 

αποσοβήθηκε τελείως.  

    Οι χωρικοί αφού πρώτα µάζεψαν µε δυσκολία τα σκυλιά τους έπιασαν και έδεσαν 

τον Λούκιο-όνο σε έναν πάσσαλο µε ένα λουρί και άρχισαν να τον χτυπάνε. Οι 

χωρικοί θα τον σκότωναν (caedendo confecissent profecto) αλλά ο Λούκιος-όνος 

σώθηκε την τελευταία στιγµή από µια φυσική λειτουργία του οργανισµού του. Τα 

χτυπήµατα των χωρικών και τα ωµά λαχανικά που είχε καταναλώσει νωρίτερα 

προκάλεσαν στον Λούκιο-όνο διάρροια. Η υγρή κοπριά και η δυσάρεστη µυρωδιά 

της έτρεψε όλους τους χωρικούς σε άτακτη φυγή (4.3). Συνεπώς και αυτή η «δίκη» 

είχε αίσιο τέλος για τον Λούκιο-όνο µια και απροσδόκητα συνέβη να έχει σύµµαχο το 

απεκκριτικό του σύστηµα.  

ΙΙ 

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ-ΟΝΟΥ 

    Οι ληστές αναχώρησαν µαζί µε τα υποζύγια από το σπίτι των φίλων τους για τη 

σπηλιά όπου είχαν το ληµέρι τους (4.4-6). Εκεί τους υποδέχτηκε µια γριά που 

φρόντιζε για το νοικοκυριό τους: είχε έτοιµο το φαγητό και το λουτρό τους και οι 

ληστές, αφού πλύθηκαν, κάθισαν να φάνε (4.7). Εκείνη τη στιγµή κατέφθασε µια 

δεύτερη οµάδα ληστών. Κάποιος ληστής από την πρώτη συµµορία µίλησε 
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υποτιµητικά για τα κατορθώµατα της δεύτερης συµµορίας, ότι δηλαδή κάνουν 

ασήµαντες µικροκλοπές και ότι εισβάλλουν σε σπίτια γερόντων (4.8). 

     Ένας ληστής από τη δεύτερη συµµορία σηκώθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες 

για δειλία. Απάντησε ότι τα µεγάλα αρχοντικά είναι πιο εύκολο να τα ληστέψει 

κανείς γιατί, αν και έχουν πολλούς υπηρέτες, αυτοί δεν νοιάζονται για τα πλούτη του 

κυρίου τους αλλά για τη δική τους ασφάλεια. Αντίθετα, οι απλοί άνθρωποι 

φυλάσσουν πολύ καλά τις περιουσίες τους ρισκάροντας ακόµα και τη ζωή τους. Για 

να τεκµηριώσει τα λεγόµενα του διηγείται στη σειρά τρεις ιστορίες µε θέµα τρεις 

ληστρικές επιδροµές σε σπίτια ιδιωτών. Σε αυτές τις τρεις ληστείες η δεύτερη 

συµµορία έχασε τον αρχηγό της τον Λάµαχο και δυο σηµαντικούς για την οµάδα τους 

συντρόφους, τον Άλκιµο και τον Θρασυλέοντα (4.9-21).  

     Όταν τελείωσε ο ληστής τη διήγησή του όλοι µαζί οι ληστές έκαναν σπονδή στη 

µνήµη των νεκρών συντρόφων τους και στη συνέχεια έπεσαν για ύπνο. Αργά τη 

νύκτα οι ληστές ξύπνησαν και έφυγαν από το ληµέρι τους. Ο Λούκιος-όνος όλη τη 

νύκτα δειπνούσε µε καρβέλια καθώς δεν µπορούσε να φάει το ωµό κριθάρι που του 

είχε δώσει η γριά. Έτρωγε καρβέλια ψωµί µέχρι την αυγή και την ώρα που πήγε να 

ξεδιψάσει σε ένα ρυάκι που υπήρχε εκεί κοντά είδε που επέστρεφαν οι ληστές 

φέρνοντας µαζί τους ένα κορίτσι (4.22-23).  

    Οι ληστές καθησύχασαν το κορίτσι ότι δεν θα του έκαναν κακό και ότι το µόνο 

που ήθελαν ήταν να αναγκάσουν τους γονείς του να πληρώσουν λύτρα για να το 

αφήσουν ελεύθερο. Οι ληστές εµπιστεύτηκαν το κορίτσι στη γριά και στη συνέχεια 

έφυγαν για να συνεχίσουν τις ληστείες τους. Το κορίτσι ήταν πολύ στεναχωρηµένο 

και εξαντληµένο καθώς ήταν από τους λυγµούς κάποια στιγµή το πήρε ο ύπνος. 

Ξύπνησε όµως αµέσως από ένα κακό όνειρο που είδε και το τρόµαξε. ∆ιηγήθηκε την 

ιστορία του στη γριά και της εξήγησε γιατί ήταν τόσο απελπισµένο και γιατί ήθελε να 
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αυτοκτονήσει (4.24-27). Η γριά οικονόµος µάλωσε το κορίτσι και προσπάθησε να το 

παρηγορήσει λέγοντάς του την ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής (4.28-6.25). 

Ακροατήριο της ιστορίας είναι η κοπέλα, που αργότερα (7.2) µαθαίνουµε πως λέγεται  

Χαριτώ, και ο Λούκιος-όνος. 

    Οι ληστές κάποια στιγµή επέστρεψαν φορτωµένοι λάφυρα µετά από κάποια βαριά 

συµπλοκή όπως µαρτυρούσε η συνολική τους εικόνα. Άφησαν στη σπηλιά τους 

πληγωµένους για να περιποιηθούν τα τραύµατά τους και οι άλλοι ξεκίνησαν να πάνε 

να φέρουν τα υπόλοιπα κλοπιµαία που τα είχαν κρύψει σε µια άλλη σπηλιά: για το 

σκοπό αυτό πήραν µαζί τους τον Λούκιο-όνο και το άλογο.  

    Κατά το βραδάκι έφτασαν στη σπηλιά όπου είχαν κρύψει τα λάφυρα. Ο Λούκιος-

όνος ήταν κατάκοπος από την πεζοπορία και τα χτυπήµατα των ληστών. Οι ληστές 

φόρτωσαν τα ζώα και αµέσως χωρίς να τα αφήσουν να ξεκουραστούν καθόλου πήραν 

τον δρόµο της επιστροφής στο ληµέρι τους πολύ βιαστικοί και ταραγµένοι. Τα 

απανωτά χτυπήµατα  και τα σπρωξίµατα έκαναν το Λούκιο-όνο να σκοντάψει σε ένα 

λιθάρι στην άκρη του δρόµου και να πέσει κάτω. Επειδή οι ληστές συνέχισαν να τον 

χτυπάνε κατάφερε µε δυσκολία να σηκωθεί, γιατί είχε κουτσαθεί το ένα δεξιό του 

πόδι και είχε χτυπήσει σε µια αριστερή του οπλή (6.25).   

    Στο σηµείο αυτό ο Λούκιος άκουσε τι σχεδίαζαν σε βάρος της ζωής του οι ληστές. 

Τρεις ληστές συνοµιλούν µεταξύ τους στη διάρκεια της πεζοπορίας, στήνουν 

µεταφορικά ένα «δικαστήριο» στο Λούκιο-όνο και τον «δικάζουν» γιατί, όπως 

έλεγαν, ήταν για αυτούς ένας προβληµατικός και ασύµφορος γάιδαρος: 

                           et unus: ‘quo usque’, inquit, ‘ruptum istum asellum, nunc etiam claudum,  
                           frustra pascemus?’ et alius: ‘quid quod et pessumo pede domum nostram  
                           accessit nec quicquam idonei lucri exinde cepimus, sed uulnera et  
                           fortissimorum occisiones.’ alius iterum: ‘certe ego, cum primum sarcinas  
                           istas quanquam inuitus pertulerit, protinus eum uulturiis  
                           gratissimum pabulum futurum praecipitabο’. (6.26) 
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Αρχικά οι δυο ληστές διατυπώνουν το κατηγορητήριο. Ένας ληστής-κατήγορος 

διερωτάται γιατί συντηρούν έναν ασύµφορο και άχρηστο γάιδαρο, ένα γάιδαρο 

διαλυµένο, τον οποίο µάταια ταΐζουν, που τώρα έχει κουτσαθεί κιόλας. Ένας 

δεύτερος ληστής-κατήγορος προσθέτει ότι ο όνος τους έφερε κακοτυχία· από τότε που 

τον έβαλαν στο σπίτι τους δεν είχαν µεγάλα κέρδη, έπαθαν σοβαρές ζηµιές και 

έχασαν τους πιο γενναίους από τους συντρόφους τους.  Ένας τρίτος ληστής σαν να 

ήταν δικαστής όρισε ποια θα ήταν η ποινή του Λούκιου-όνου: µόλις το «ζώο» 

τελείωνε µε το κουβάληµα των σάκων που είχε στην πλάτη του θα το πετούσε 

κατευθείαν στο γκρεµό για να γίνει τροφή για τα όρνια. 

     Η ζωή του Λούκιου-όνου κινδυνεύει σοβαρά και τον κυριεύει ο φόβος του 

θανάτου. Ο ίδιος ο Λούκιος µε την ιδιότητα του αφηγητή λέει πως αισθάνθηκε εκείνη 

τη στιγµή: «Καθώς οι ευγενέστατοι αυτοί άνθρωποι συζητούσαν για τον θάνατό µου 

είχαµε ήδη φτάσει στο σπίτι, αφού ο φόβος είχε κάνει φτερά τις οπλές µου: Dum 

secum mitissimi homines altercant de mea nece, iam et domum perueneramus. nam 

timor ungulas mihi alas fecerat (6.26). 

     Όταν οι ληστές έφτασαν στο ληµέρι τους ασχολήθηκαν µε το ξεφόρτωµα των 

λαφύρων. Στη συνέχεια πήραν µαζί τους τούς πληγωµένους συντρόφους τους για να 

φέρουν και τα υπόλοιπα λάφυρα αδιαφορώντας προς στιγµήν για τα ζώα και για την 

εκτέλεση του Λούκιου-όνου: nulla salutis nostrae cura ac ne meae quidem necis 

habita (6.26). Αυτό που ήταν επείγον εκείνη τη στιγµή για τους ληστές ήταν η 

µεταφορά των κλοπιµαίων στο ληµέρι τους. 

     Παρόλη την αδιαφορία των ληστών να σκοτώσουν άµεσα τον Λούκιο-όνο η 

απειλή του θανάτου ήταν υπαρκτή και άρχισε να βασανίζει τη σκέψη του.                              

Ο Λούκιος-όνος µονολογεί και κάνει εικασίες για το τέλος που τον περιµένει. 
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∆ιερωτάται γιατί µένει άπραγος και συνιστά στον εαυτό του να αντιδράσει και να 

αλλάξει τη µοίρα του:  

                            || nec me tamen mediocris carpebat scrupulus contemplatione  
                                  comminatae  mihi mortis ; et ipse mecum: ‘quid stas, Luci, 
                                  uel quid iam nouissimum expectas? mors, et haec acerbissima, 
                                 decreto | latronum tibi comparata est. nec mango conatu res indiget; 
                                 uides istas rupinas proximas et praecutas in his prominentes  s[c]ilices,  
                                 quae te penetrante<s, ante>quam decideris, membratim dissipabunt. 
                                 nam et illa ipsa praeclara magia tua uultum laboresque tibi tantum asini, 
                                 uerum corium non asini crassum, sed hiru[n]dinis tenue 
                                 membranu[l]lum circumdedit.’ (6.26) 
 
                                 «Στη σκέψη της απειλής του θανάτου που µε περίµενε µ’ έτρωγε  
                                 µεγάλη ανησυχία. Τι στέκεσαι (εδώ), Λούκιε», έλεγα στον εαυτό µου.  
                                 Γιατί κάθεσαι και περιµένεις το χειρότερο; Τον θάνατό σου, και µάλιστα  
                                 ένα πολύ σκληρό θάνατο, οι ληστές τον έχουν αποφασισµένο. Και το  
                                 πράγµα δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια. Βλέπεις τον γκρεµό εκεί πέρα  
                                 και τα µυτερά βράχια που προεξέχουν. Θα σε διαπεράσουν πριν φτάσεις στον                       
                                 πάτο και θα σε κάνουν κοµµάτια. Γιατί εκείνα τα σπουδαία σου µάγια  
                                 κατάφεραν να σου δώσουν µόνο την όψη και τα βάσανα ενός όνου αλλά  
                                 σε περιέβαλαν όχι µε το σκληρό τοµάρι του γαϊδάρου αλλά µε το λεπτό δέρµα              
                                 της βδέλλας.» 
 
     Ο Λούκιος αποφασίζει να αποδράσει για να σωθεί και το κάνει µε πολύ δυναµικό 

τρόπο. Συνεχίζοντας τον εσωτερικό του µονόλογο έλεγε στον εαυτό του ότι όσο έχει 

το περιθώριο πρέπει να κάνει κουράγιο και να σκεφτεί σαν άντρας πως να ενεργήσει 

για να σωθεί: quin igitur masculum tandem sumis animum tuaeque saluti, dum licet, 

consulis?: ότι του δίνεται µια τέλεια ευκαιρία τώρα που λείπουν οι ληστές να το 

σκάσει (habes summam oportunitatem fugae, dum latrones absunt) και ότι δεν πρέπει 

να φοβηθεί τη γριά, γιατί είναι µε το ένα πόδι στον τάφο (semimortua) και µε µια 

κλοτσιά του (calce unica) ακόµα και µε το κουτσό του πόδι θα µπορούσε να την 

αποτελειώσει. Ανησυχεί όµως για το που να καταφύγει αφού δραπετεύσει και για το 

αν θα βρισκόταν κάποιος να τον περιµαζέψει. Έκρινε ότι αυτή η σκέψη ήταν τελείως 

ανόητη και γαϊδουρινή, γιατί ποιος ταξιδιώτης δεν θα ήθελε να καβαλικέψει ένα 

γάιδαρο (6.26).  

     Τελικά ο Λούκιος-όνος µε ένα απότοµο τίναγµα έσπασε το λουρί µε το οποίο τον 

είχαν δεµένο και το έβαλε στα πόδια: Et alacri statim nisu lorum, quo fueram 
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destinatus, abrumpo meque quadripedi cursu proripio (6.27). Όµως η γριά οικονόµος 

αντιλήφθηκε την απόδραση του «ζώου» και προσπάθησε να εµποδίσει τη φυγή του 

αρπάζοντας το λουρί µε δύναµη. Ο Λούκιος όµως ενθυµούµενος τι σχεδίαζαν οι 

ληστές σε βάρος της ζωής του δεν λυπήθηκε καθόλου τη γριά: nec tamen ego, memor 

exitiabili<s> propositi latronum, pietate ulla commoueor (6.27): την κλότσησε, την 

έριξε κάτω και την έσυρε πίσω του σε κάποια απόσταση.   

    Η γριά άρχισε να καλεί σε βοήθεια µάταια όµως καθώς δεν υπήρχε κανένας ο 

οποίος θα µπορούσε να τη βοηθήσει. Μόνο το αιχµάλωτο κορίτσι άκουσε τις φωνές 

της γριάς, βγήκε από τη σπηλιά τρέχοντας και είδε τι συνέβαινε. Το κορίτσι άρπαξε 

το λουρί του Λούκιου-όνου από τα χέρια της γυναίκας, ανέβηκε στη ράχη του και το 

έσκασε µαζί του (6.27). Σε όλη τη διαδροµή η κοπέλα έδινε υποσχέσεις στον Λούκιο-

όνο για περιποιήσεις, απολαύσεις και ευτυχισµένη ζωή αν την πήγαινε σώα και 

αβλαβή πίσω στους γονείς της. Κάποια στιγµή ο Λούκιος-όνος µε την κοπέλα στη 

ράχη του έφτασε σε ένα σταυροδρόµι (6.28-29).  

    Η διαφωνία της κοπέλας µε τον Λούκιο-όνο για το ποιο δρόµο να ακολουθήσουν 

στάθηκε η αιτία να τους αναγνωρίσουν οι ληστές µέσα στη νύκτα και να τους φέρουν 

πίσω στο ληµέρι τους. Όταν οι δυο φυγάδες έφτασαν στο σταυροδρόµι η Χαριτώ 

τράβηξε το χαλινάρι του Λούκιου-όνου µε όλη της τη δύναµη για να τον αναγκάσει 

να στρίψει προς τα δεξιά, στο δρόµο που θα τους έφερνε στο σπίτι των γονιών της. Ο 

Λούκιος-όνος όµως ήξερε ότι οι ληστές είχαν πάρει τον ίδιο εκείνο δρόµο για να 

φέρουν την υπόλοιπη λεία τους κι έτσι εκείνος αντιστεκόταν σθεναρά στην εντολή 

της (renitebar firmiter 6.29).  

    Ο Λούκιος-όνος όση ώρα αντιστεκόταν σκεφτόταν ότι η επιλογή κατεύθυνσης από 

την Χαριτώ επηρεάζει και τη δική του µοίρα: οι ληστές θα τους σκότωναν και τους 

δυο αν η κοπέλα επέλεγε να στρίψει δεξιά: 
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                            ‘quid facis, infelix puella? quid agis ? cur festinas ad Orcum?  
                             quid meis pedibus facere contendis ? non enim te tantum,  
                             uerum etiam me perditum ibis.’ (6.29) 
 
                           «Τι κάνεις άµοιρο κορίτσι; Τι σκέπτεσαι; Γιατί βιάζεσαι να πας στον Άδη; 
                             Γιατί προσπαθείς να το κάνεις µε τα δικά µου πόδια; ∆εν φτάνει που θα 
                             χαθείς εσύ, θα καταστρέψεις κι εµένα µαζί.»  
                             
     Πράγµατι οι ανησυχίες του Λούκιου-όνου επαληθεύτηκαν. Οι ληστές 

αναγνώρισαν τους δυο δραπέτες στο φως του φεγγαριού, τους περιµάζεψαν και τους 

οδήγησαν πίσω στο ληµέρι τους. Καθώς επέστρεφαν όλοι πίσω στο κρυσφύγετο 

ξαναζωντάνεψε στο µυαλό του Λούκιου-όνου η απειλή της προαναγγελθείσας από 

τους ληστές θανάτωσής του στο γκρεµό· ένιωθε ότι επέστρεφε χωρίς τη θέλησή του 

στον θάνατο: tunc ingratis ad promptum recurrens exitium (6.30). Οι ληστές όταν 

έφτασαν στη σπηλιά βρήκαν απαγχονισµένη τη γριά: πέταξαν το πτώµα της γριάς από 

ένα βράχο, αλυσόδεσαν το κορίτσι και κάθισαν να φάνε.  

   Ο Λούκιος-όνος άκουσε τη συζήτηση που έκαναν οι ληστές την ώρα του φαγητού 

και είχε σαν θέµα την ταυτόχρονη τιµωρία των δυο δραπετών, του Λούκιου-όνου και 

της αιχµάλωτης κοπέλας και τη δική τους εκδίκηση: iam incipiunt de nostra poena 

suaque uindicta secum considerare (6.31). Η σύσκεψη των ληστών ισοδυναµεί µε 

επανεκδίκαση της τιµωρίας του Λούκιου αφού τώρα προστέθηκε κοντά στις παλιές 

κατηγορίες και νέο αδίκηµα. Οι ληστές θα τον «δικάσουν» για δεύτερη φορά επειδή 

αποπειράθηκε να αποδράσει και επειδή πήρε µαζί του το αιχµάλωτο κορίτσι.  

     Στο «δικαστήριο» λοιπόν που έστησαν οι ληστές την ώρα του φαγητού 

ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο θανάτωσης της κοπέλας όπως να 

την κάψουν ζωντανή, να τη ρίξουν στα άγρια θηρία, να την καρφώσουν στο σταυρό ή 

να τη βασανίσουν µέχρι να πεθάνει13. Ένας πέµπτος ληστής απέρριψε τις προτάσεις 

                                                 
13Ο Lateiner 2001, 244, αναφέρει ότι οι σκληρές ποινές που προτείνουν οι ληστές παραπέµπουν στο 
επίσηµο ρωµαϊκό δικαστικό λεξιλόγιο καθώς και σε συζητήσεις για εναλλακτικές ποινές - µια 
πραγµατικότητα στο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης στη Ρώµη. Ο µελετητής παρατηρεί ότι η 
δικαστική κρίση των ληστών δεν διαφέρει πάρα πολύ από την κρίση των δικαστικών λειτουργών της 
Ρώµης. 
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των συντρόφων του και τόνισε ότι το κορίτσι δεν θα έπρεπε να έχει γρήγορο θάνατο: 

nec feras, nec cruces nec ignes, nec tormenta ac ne mortis quidem maturatae festinas 

tenebras accersere (6.31). 

     O πέµπτος αυτός ληστής λειτουργώντας µεταφορικά ως κατήγορος του Λούκιου-

όνου υπενθύµισε στους συντρόφους του τι είχαν ήδη αποφασίσει για τον όνο (να τον 

πετάξουν από τον γκρεµό και να γίνει τροφή για τα όρνια) και παρουσίασε 

επιγραµµατικά το κατηγορητήριο που βάραινε τον Λούκιο-όνο το οποίο περιελάµβανε 

παλιές και νέες κατηγορίες:  

                         ‘nec uos memoria deseruit utique, quid iam dudum decreueritis  
                          de isto asino semper pigro quidem, | sed manducone summo,  
                          nunc etiam mendaci fictae debilitatis et uirginalis || fugae  
                          sequestro ministroque.’ (6.31) 
 
                         «Σίγουρα δεν λησµονήσατε τι είχατε αποφασίσει προ ολίγου να κάνετε µε  
                          αυτό το γάιδαρο - πάντα τεµπέλης αλλά πολύ λαίµαργος και τώρα ψεύτης  
                          επίσης µε την προσποιητή αναπηρία του και έµπιστος και βοηθός της κοπέλας  
                          στην απόδρασή της».  
 

    Όσο για την τιµωρία ο συγκεκριµένος ληστής πρότεινε να σφάξουν την επόµενη 

ηµέρα το γάιδαρο, να του βγάλουν τα σπλάχνα και έπειτα να ράψουν το κορίτσι 

γυµνό µέσα στην κοιλιά του αφήνοντας να ξεπροβάλει από το κουφάρι του γαϊδάρου 

µόνο το κεφάλι του. Θα άφηναν ύστερα τον «γεµιστό γάιδαρο» (fartilem asinum) 

έκθετο στην κορυφή κάποιου απότοµου βράχου κάτω από τον καυτό ήλιο. Και ο 

ληστής-κατήγορος έκλεισε την εισήγησή του λέγοντας: «Με αυτό τον τρόπο και οι 

δυο θα υποστούν όλα αυτά που εσείς σωστά αποφασίσατε για αυτούς, ο γάιδαρος θα 

πεθάνει όπως του αξίζει» (sic enim cuncta, quae recte statuistis, ambo sustinebunt, et 

mortem asinus, quam pridem meruit) και το κορίτσι θα υποφέρει µέσα σε ένα ψόφιο 

ζώο µέχρι να πεθάνει (6.32). Οι ληστές συµφώνησαν µε την πρόταση του συντρόφου 

τους. Έτσι η αποτυχηµένη προσπάθεια απόδρασης του Λούκιου-όνου τον έφερε για 

µια ακόµα φορά (µεταφορικά) στη θέση του κατηγορούµενου και στα πρόθυρα του 

θανάτου.  
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    Ο Λούκιος-όνος αντιλαµβάνεται ότι ο θάνατος του είναι αποφασισµένος πια και 

ότι δεν υπάρχει διέξοδος από τον κίνδυνο αυτό. Έχοντας ακούσει µε τα µεγάλα του 

αυτιά την καταδίκη του δεν µπορούσε να κάνει τίποτε άλλο από το να θρηνεί που την 

άλλη µέρα θα ήταν νεκρός: quam meis tam magnis auribus accipiens quid aliud quam 

meum crastinum deflebam cadauer (6.32).  

     Ενώ ο Λούκιος-όνος βρισκόταν σε µεγάλη ανησυχία για τη ζωή του το χάραµα 

κατέφθασε στο ληµέρι (7.1) ο ληστής που είχε µείνει πίσω στην Υπάτη ως 

κατάσκοπος των ερευνών που θα γίνονταν για τη ληστεία14. Ο ληστής αυτός ανέφερε 

στους συντρόφους του ότι οι κάτοικοι της Υπάτης αποφάσισαν οµόφωνα, µε 

αδιαµφισβήτητα στοιχεία, ότι δράστης της ληστείας ήταν κάποιος Λούκιος: η 

συστατική του επιστολή ήταν ψεύτικη, υποκρίθηκε ότι ήταν ερωτευµένος µε τη 

δούλη του Μίλωνα για να µάθει µε τη βοήθεια της σε ποιο σηµείο του σπιτιού 

φυλάσσονταν οι θησαυροί, τη νύκτα της ληστείας εξαφανίστηκε παίρνοντας µαζί του 

το άλογό του (7.2). 

    O Λούκιος έµαθε έτσι (µε την άφιξη του κατασκόπου) ότι οι κάτοικοι της Υπάτης 

τον έκριναν ένοχο για τη ληστεία που έγινε στο σπίτι του Μίλωνα. Ωστόσο, οι 

ειδήσεις αυτές δεν µπόρεσαν να αποσπάσουν τη σκέψη του Λούκιου-όνου από τον 

κίνδυνο που απειλούσε τη δική του ζωή και τη ζωή της αιχµάλωτης κοπέλας. 

Κοιτούσε την κοιλιά του ξανά και ξανά και ένιωθε σαν να «κυοφορούσε» ήδη το 

δύσµοιρο κορίτσι: Talibus cogitationibus fluctuantem subit me illa cura potior, qua 

statuto consilio latronum manibus uirginis decretam me uictimam recordabar 

uentremque crebro suspiciens meum iam misellam puellam parturibam (7.4).  

     Στο σηµείο αυτό της κορύφωσης της ψυχικής αναστάτωσης που βιώνει ο Λούκιος-

όνος καθώς αισθάνεται ότι πλησιάζει το τέλος του εµφανίζεται ένα νέο πρόσωπο 

                                                 
14 Μετ. 3.28 
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ενώπιον της συµµορίας των ληστών το οποίο αργότερα ο αφηγητής Λούκιος θα 

χαρακτηρίσει σωτήρα (sospitator 7.10). Ο Λούκιος-όνος βρίσκεται στα πρόθυρα του 

θανάτου και χάρη στην άφιξη του αρραβωνιαστικού της Χαριτώς, Τληπόλεµου, 

σώζεται αναπάντεχα από του Χάρου τα δόντια. Συνεπώς η έκβαση και αυτής της 

«δίκης» είναι αίσια για τον Λούκιο-όνο. 

    Ο Τληπόλεµος κατάφερε να τρυπώσει στη συµµορία των ληστών µε ένα ευφυές 

σχέδιο µε στόχο να σώσει την αγαπηµένη του Χαριτώ. Ο νεοαφιχθείς κατάσκοπος  

από την Υπάτη έφερε στο ληµέρι των ληστών τον µεταµφιεσµένο Τληπόλεµο για να 

στρατολογηθεί ως νέο µέλος της συµµορίας (7.4). Όταν ο ληστής παρουσίασε τον 

µεταµφιεσµένο Τληπόλεµο στους ληστές εκείνος χαιρέτησε τη συµµορία και 

συστήθηκε ως ένας διάσηµος ληστής της Θράκης που ακούει στο όνοµα Αίµος. Ήταν 

γιος ενός επίσης ξακουστού ληστή, του Θήρωνα. Ο Αίµος διηγήθηκε την ιστορία του 

στους ληστές. Η συµµορία του καταστράφηκε από τους στρατιώτες του Καίσαρα 

µετά από παράκληση µιας γενναίας γυναίκας, της Πλωτίνης για την επίθεση που 

δέχτηκε εκείνη και οι δικοί της από τον Αίµο και τους άντρες του. Ύστερα από αυτό 

η συµµορία του Αίµου αποδεκατίστηκε και µόνο αυτός κατάφερε να γλιτώσει τον 

θάνατο: µεταµφιέστηκε σε αγρότισσα και πέρασε τις γραµµές των στρατιωτών πάνω 

σε ένα γαϊδούρι (mulier asinaria) (7.5-8).  

    Στο πρώτο στάδιο της επιχείρησης απελευθέρωσης της Χαριτώς ο Τληπόλεµος/ 

Αίµος κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των ληστών και τους έπεισε να τον 

εκλέξουν αρχηγό τους (dux latronum). Οι ληστές αφού του ανέθεσαν την αρχηγία του 

φόρεσαν ένα κοµψό µανδύα και τον κάθισαν στην πρώτη θέση, την πιο τιµητική, στο 

τραπέζι και γιόρτασαν την εκλογή του µε ένα πλούσιο γεύµα και πολύ ποτό.  

    Σε αυτό το συµπόσιο πάνω στην κουβέντα ο Τληπόλεµος/Αίµος έµαθε από τους 

ληστές για την απόπειρα που είχε κάνει το κορίτσι να δραπετεύσει, για το ότι ο 
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Λούκιος-όνος την κουβάλησε στην πλάτη του και για τον απαίσιο θάνατο που 

περίµενε τους δυο δραπέτες: tunc sermonibus mutuis de uirginis fuga deque mea 

uectura et utrique destinata monstruosa morte cognoscit (7.9).  

    Ο Τληπόλεµος/Αίµος είπε στους ληστές ότι τάχα ο καλύτερος και πιο επικερδής 

τρόπος να εκδικηθούν την κοπέλα για αυτό που έκανε είναι να την πουλήσουν σε ένα 

πορνείο και όχι να την ράψουν και να την αφήσουν να πεθάνει µέσα στο γαϊδούρι 

(7.9). Για τον Λούκιο-όνο που άκουγε τη συζήτηση ο Τληπόλεµος/Αίµος ήταν ο 

εξαιρετικός σωτήρας του ίδιου και της κοπέλας: uirginis et asini sospitator egregius 

(7.10). Ο Λούκιος-όνος περίµενε αρκετή ώρα γεµάτος αγωνία να δει αν θα 

συµφωνούσαν οι ληστές µε την πρόταση του νεοφερµένου «ληστή» και συνεπώς αν 

θα γλίτωνε τον θάνατο: «µε την καθυστέρηση τους να αποφασίσουν βασάνιζαν την 

καρδιά µου ή µάλλον το δύστυχο πνεύµα µου» (sed in diutina deliberatione ceteri 

cruciantes mora consilii mea praecordia, immo miserum spiritum 7.10). Τελικά οι 

ληστές συµφώνησαν µε την πρόταση του Τληπόλεµου/Αίµου και ελευθέρωσαν 

αµέσως το κορίτσι από τα δεσµά. Η παρέµβαση του Τληπόλεµου έσωσε τη ζωή της 

αρραβωνιαστικιάς του αλλά και του Λούκιου-όνου την πιο κρίσιµη στιγµή και 

τελείως αναπάντεχα. 

     Η τελευταία φάση του σχεδίου15 του Τληπόλεµου/Αίµου απαιτεί να γίνει εκείνος 

για τους ληστές όχι µόνο dux expeditionum praedarumque αλλά και dux voluptatum. 

Ο Τληπόλεµος/Αίµος δεσµεύτηκε να φροντίζει πέρα από την οργάνωση των 

ληστειών και για τη διασκέδαση των ληστών. Τη δέσµευσή του αυτή ο 

Τληπόλεµος/Αίµος την έκανε αµέσως πράξη. Ετοίµασε ένα συµπόσιο για τους ληστές 

δήθεν για να γιορτάσουν όλοι µαζί την εκλογή του αλλά ο πραγµατικός του σκοπός 

ήταν να τους αναισθητοποιήσει δίνοντάς τους να πιουν κρασί νοθευµένο µε κάποια 

                                                 
15 Winkler 1985, 88. 
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ναρκωτική ουσία. Έτσι, όταν άρχισε το φαγοπότι ο Τληπόλεµος/Αίµος έδινε στους 

ληστές να πίνουν κάθε τόσο σε µεγάλες κούπες νοθευµένο κρασί. Παράλληλα ο 

νεαρός άντρας φρόντιζε και την Χαριτώ: της έδινε φαγητό και κρασί στα κλεφτά και 

τη φιλούσε µε πάθος (7.11). 

     Ο Λούκιος-όνος παρακολουθούσε τις περιπτύξεις των δυο νέων αλλά επειδή δεν 

είχε συνειδητοποιήσει ακόµα την πραγµατική ταυτότητα του Αίµου άρχισε να 

παραξενεύεται που η κοπέλα ανταποκρινόταν στα φιλιά ενός ληστή αλλά και να 

ανησυχεί για τη ζωή του:                            

                                 ‘quid, si quo modo latrones ceteri persenserint?                  
                                 non rursum recurres ad asinum et rursum  
                                 exitium mihi parabis? re uera ludis de alieno corio.’ (7.11) 
  
                               «Τι θα γίνει αν το πάρουν είδηση µε κάποιο τρόπο οι άλλοι ληστές;  
                                 ∆εν θα τρέξεις για άλλη µια φορά στον γάιδαρο και δεν θα ετοιµάσεις  
                                 για άλλη µια φορά τον θάνατό µου; Αλήθεια παίζεις µε το ξένο τοµάρι.»  

    Και ενώ ο Λούκιος έκανε τις παραπάνω σκέψεις κατάλαβε κάποια στιγµή από τα 

λεγόµενα των δυο νέων ότι ο Αίµος δεν ήταν ληστής αλλά ο αρραβωνιαστικός της 

Χαριτώς, Τληπόλεµος. Συνειδητοποίησε ότι η όλη κατάσταση ήταν σκηνοθετηµένη 

και βοήθησε τον Τληπόλεµο να τιµωρήσει τους ληστές. Όταν οι ληστές έπεσαν σε 

λήθαργο από το νοθευµένο κρασί ο Τληπόλεµος τους έδεσε µε αλυσίδες και τους 

άφησε στη σπηλιά. Ακολούθως φόρτωσε την κοπέλα στη ράχη του Λούκιου-όνου και 

την πήγε στους δικούς της. Ο Τληπόλεµος επέστρεψε στη σπηλιά των ληστών 

παίρνοντας µαζί του τον Λούκιο-όνο και πολλά άλλα ζώα. Ο Λούκιος-όνος 

ακολούθησε µε µεγάλη προθυµία (non inuitus), γιατί ήθελε να δει τη σύλληψη των 

ληστών (latronum captiuitatis spectator optabam fieri) και την τιµωρία τους. Όταν ο 

Τληπόλεµος επέστρεψε στην πόλη µοίρασε στους κατοίκους τους θησαυρούς των 

ληστών και έκανε τον γάµο του µε τη Χαριτώ (7.12-13). 
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ΙΙΙ 

 ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΥ 

      Την εποµένη του γάµου της Χαριτώς µε τον Τληπόλεµο έγινε  συµβούλιο µε θέµα 

την ανταµοιβή του Λούκιου-όνου για τη βοήθεια που πρόσφερε στη Χαριτώ (7.14). 

Αποφασίστηκε να τον στείλουν µε τον επιστάτη στους αγρούς και εκεί να κάνει 

παρέα µε τα άλογα. Οι γονείς και οι φίλοι της Χαριτώς ζήτησαν από τον επιστάτη να 

προσέχει τον Λούκιο-όνο και του τον εµπιστεύτηκαν.  

   Ο Λούκιος ένιωθε µεγάλη ευτυχία επειδή δεν θα κουβαλούσε πια φορτία και επειδή 

είχε κερδίσει την ελευθερία του. Μεγάλη χαρά έδινε ακόµα στον Λούκιο η προσδοκία 

ότι την άνοιξη θα έβρισκε τριαντάφυλλα για να ανακτήσει την ανθρώπινη µορφή του 

µια και θα ζούσε πια στα λιβάδια. Πολύ σύντοµα, όµως, όλες οι αισιόδοξες σκέψεις 

που έκανε ο Λούκιος για το µέλλον έπεσαν στο κενό, όταν ο επιστάτης τον έβαλε να 

εργαστεί στο µύλο του. Εκεί η σύζυγος του επιστάτη τον εξαντλούσε στη δουλειά 

ενώ δεν είχε καµιά ιδιαίτερη περιποίηση, όπως προσδοκούσε ο ίδιος και όπως είχε 

ζητήσει η οικογένεια της Χαριτώς.  

    Μετά από λίγο καιρό ο επιστάτης υπακούοντας έστω και αργά στις εντολές του 

κυρίου του έβαλε τον Λούκιο-όνο στο λιβάδι µε τα άλογα. Όµως η συναναστροφή 

του µε τα άλογα είχε κακή κατάληξη, γιατί εκείνα τον αντιµετώπισαν µε καχυποψία 

και µε επιθετικότητα (7.16-17).  

     Μετά από την άσχηµη εµπειρία µε τα άλογα στο λιβάδι ο Λούκιος-όνος βρέθηκε 

να υπηρετεί ένα µοχθηρό αγόρι. Ανατέθηκε σε ένα αγόρι να χρησιµοποιεί τον 

Λούκιο-όνο για να µεταφέρει τα ξύλα που µάζευε από το βουνό. Στα χέρια εκείνου 

του αγοριού ο Λούκιος-όνος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του. Το µοχθηρό αυτό αγόρι 

κακοµεταχειριζόταν τον όνο και του σκάρωνε πολλά βασανιστήρια: τον χτυπούσε 

ανελέητα και του άνοιγε πληγές στο σώµα, τον φόρτωνε υπερβολικά, τον αγκύλωνε 
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µε µυτερά αγκάθια κ.ά. (7.17-18). Εκτός από τα βασανιστήρια το «απαίσιο αγόρι» 

δεν είχε στο µυαλό του τίποτα άλλο από το να προκαλέσει τον θάνατο του Λούκιου-

όνου µε όποιο τρόπο µπορούσε, και συχνά τον απειλούσε µε όρκους πως θα το έκανε: 

nec quicquam uidebatur aliud excogitare puer ille nequissimus quam ut me quoquo 

modo perditum iret, idque iurans etiam non nunquam comminabatur (7.19). 

Πράγµατι, δεν άργησε να δοθεί η αφορµή για να κάνει το αγόρι πράξη την απειλή 

του.  

     Μια µέρα που ο Λούκιος-όνος έχασε την υποµονή του µε το αγόρι το κλότσησε 

δυνατά. Για αυτό το αδίκηµα του Λούκιου-όνου το αγόρι θέλησε να τον εκδικηθεί µε 

σατανικό τρόπο: nam quadam die nimia eius insolentia expugnata patientia mea 

calces in eum ualidas extuleram. denique tale facinus in me comminiscitur (7.19). Το 

αγόρι-τιµωρός δεν απηύθυνε κάποιο κατηγορητήριο στον Λούκιο-όνο αλλά 

κατέστρωσε αµέσως σχέδιο εκδίκησης για την κλοτσιά που του έριξε. Η τιµωρία που 

σκέφτηκε ήταν να κάψει τον Λούκιο-όνο ζωντανό. Το αγόρι φόρτωσε τον όνο στουπί 

και αφού έκλεψε ένα αναµµένο κάρβουνο από ένα αγροτόσπιτο το έβαλε σκόπιµα 

µέσα στο στουπί που κουβαλούσε ο «γάιδαρος». Η φωτιά, όπως ήταν φυσικό, 

φούντωσε επικίνδυνα και ο Λούκιος-όνος ένιωσε τη θανατηφόρο ζέστη να τον τυλίγει 

σύγκορµο (et totum me funestus ardor inuaserat 7.19). Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

η ελπίδα διατήρησης του Λούκιου-όνου στη ζωή ήταν οριακή αφού δεν έβρισκε 

τρόπο να γλιτώσει από την καταστροφή και είχε χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ο 

αφηγητής Λούκιος θυµάται πως εκείνες τις στιγµές η αποτέφρωσή του προχωρούσε 

χωρίς καθυστέρηση και δεν του άφηνε χρονικά περιθώρια να σκεφτεί ένα καλό 

σχέδιο σωτηρίας: nec ullum pestis extremae suffugium nec salutis aliquod apparet 

solacium et ustrina talis moras non sustinens et meliora consilia praeuertitur (7.20). 
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    Σε αυτή τη δύσκολη στιγµή η Τύχη χαµογέλασε λίγο στο Λούκιο-όνο αν και η 

εύνοια της αποδείχτηκε εκ των υστέρων παροδική. Με τη βοήθεια της Τύχης ο 

Λούκιος-όνος γλίτωσε από ένα βέβαιο, άµεσο και τελεσίδικο θάνατο: certe praesente 

statutaque morte liberans (7.20). Η βροχή που είχε πέσει την προηγούµενη ηµέρα 

στάθηκε σωτήρια. Ο Λούκιος-όνος µέσα στον πανικό του είδε µια λακκούβα µε 

λασπόνερα που είχε δηµιουργήσει η βροχή της «χθεσινής» ηµέρας και χωρίς δεύτερη 

σκέψη πήδηξε µέσα ολόκληρος. Όταν οι φλόγες είχαν σβήσει πια τελείως, βγήκε από 

τη λακκούβα απαλλαγµένος από το φορτίο και ελευθερωµένος από την καταστροφή: 

pondere leuatus et exitio liberatus euado (7.20). Έτσι το αγόρι σε πρώτη φάση δεν 

κατάφερε να τιµωρήσει τον Λούκιο-όνο για την κλοτσιά που του έδωσε. 

    Επειδή απέτυχε αυτό το σχέδιο τιµωρίας του όνου το αγόρι φρόντισε στη συνέχεια 

να ρίξει όλο το φταίξιµο στον Λούκιο-όνο· είπε ψέµατα σε όλους τους βοσκούς ότι ο 

όνος παραπάτησε και έπιασε φωτιά από µόνος του. Το αγόρι στο σηµείο αυτό αρχίζει 

µε δόλιο τρόπο να στρέφει τους βοσκούς εναντίον του όνου ρωτώντας τους πόσο 

καιρό ακόµα θα τρέφουν ανώφελα τον πύρινο γάιδαρο: ‘quo usque ergo frustra 

pascemus <as>in<um> igninum istum?’ (7.20). 

     Μετά από λίγες ηµέρες το αγόρι σκαρφίστηκε µια άλλη πονηριά σε βάρος της 

ζωής του Λούκιου-όνου. Το αγόρι πούλησε σε άλλο αγροτόσπιτο τα ξύλα που είχε 

µαζέψει και για να δικαιολογηθεί που γύρισε τον γάιδαρο πίσω στο αγρόκτηµα του 

Τληπόλεµου χωρίς φορτίο κατασκεύασε ψεύτικες κατηγορίες σε βάρος του «ζώου»: 

querelas huius modi concinnat (7.20) και του έστησε µεταφορικά ένα «δικαστήριο» 

µε κατήγορο τον εαυτό του και δικαστές της υπόθεσης τους βοσκούς. 

    Το αγόρι κατηγόρησε τον Λούκιο-όνο στους βοσκούς ότι δήθεν συνήθιζε να πετάει 

το φορτίο του κάτω και να ορµάει µε σεξουαλικές διαθέσεις σε όποια όµορφη 

γυναίκα ή σε όποια κοπέλα που ήταν σε ηλικία γάµου ή σε όποιο τρυφερό αγοράκι 
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έβλεπε να περνάει στο δρόµο. Προκειµένου να στρέψει πιο αποτελεσµατικά τους 

βοσκούς εναντίον του όνου τους προειδοποίησε ότι οι ερωτικές επιθέσεις του 

ερωτίλου γαϊδάρου µπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο κάποιου από τους ανθρώπους 

που ορέγεται ερωτικά και οι βοσκοί να χρειαστεί να δικαστούν για έγκληµα που 

επισύρει θανατική ποινή, αφού ο γάιδαρος είναι υπό την επίβλεψή τους: ’quae res 

nobis non mediocris lites atque iurgia, immo fortisan et crimina pariet. […] nobis 

uero poenale reliquisset exitium’ (7.21). 

     To φανταστικό κατηγορητήριο του αγοριού-κατηγόρου σε βάρος του Λούκιου-όνου 

που ακούστηκε σε αυτή την «δίκη» επέφερε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, να 

ξεσηκώσει τους βοσκούς εναντίον του όνου: animos pastorum in meam perniciem 

atrociter suscitauit (7.22). Οι βοσκοί-κριτές πίστεψαν το ψέµα του αγοριού και 

αποφάσισαν να θανατώσουν τον Λούκιο-όνο και να πουν ψέµατα στον κύριο τους ότι 

τάχα κάποιος λύκος τον σκότωσε: ‘dominis referemus eiusque mortem de lupo facile 

mentiemur’ (7.22). Όρισαν εκτελεστή της απόφασής τους το µοχθηρό αγόρι και του 

έδωσαν οδηγίες να αποκεφαλίσει τον όνο, να πετάξει τα σπλάχνα του στα σκυλιά 

τους και να φυλάξει το υπόλοιπο κρέας για το δείπνο των εργατών: ‘obtruncato 

protinus eo intestina quidem canibus nostris iacta, ceteram uero carnem omnem 

operiorum cenae reserua’ (7.22).  

    Ο ίδιος ο Λούκιος µε την ιδιότητα του αφηγητή χαρακτηρίζει (χρησιµοποιώντας 

δικανικούς όρους) το αγόρι εγκληµατικό κατήγορο του όνου και εκτελεστή της 

απόφασης των βοσκών και αποδίδει την εκδικητική συµπεριφορά του αγοριού στην 

κλοτσιά που του είχε δώσει: accusator ille meus noxius, ipse etiam pastoralis 

exsecutor sententiae […] et meis [..] malis calcisque illius admonitus (7.22).  

     Τη στιγµή όµως που το αγόρι όλο χαιρεκακία ακόνιζε ένα σπαθί για να εκτελέσει 

το Λούκιο-όνο παρενέβη ένας από τους παρευρισκόµενους βοσκούς και ανέτρεψε την 
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προηγούµενη απόφασή τους. Ο αφηγητής Λούκιος χρησιµοποιεί µια βιργιλιανή 

φράση16 για να περιγράψει τη σωτηρία του: Tali sententia mediis Orci manibus 

extractus (7.24).  

    Ο συγκεκριµένος βοσκός έσωσε µεν απροσδόκητα τον Λούκιο-όνο από τον θάνατο 

αλλά από την άλλη τον έβαλε σε νέες περιπέτειες. Ο βοσκός-δικαστής πρότεινε, αντί 

να σκοτώσουν τον όνο για τη λαγνεία του και έτσι να χάσουν τις υπηρεσίες του, να 

τον ευνουχίσουν. Ο βοσκός αυτός υποστήριξε την θέση του λέγοντας πως µε τον 

ευνουχισµό το «ζώο» θα γινόταν ήρεµο, πιο δυνατό και υπάκουο και έτσι θα 

εξακολουθούσε να είναι χρήσιµο για τις δουλειές τους ενώ οι ίδιοι δεν θα κινδύνευαν 

να διωκτούν ποινικά για τις ερωτικές επιθέσεις του όνου: ‘et propter luxuriem 

lasciuiamque amatoriam criminatos opera seruitioque tam necessario carere, cum 

alioquin exsectis genitalibus possit neque in uenerem nullo modo surgere uosque 

omni metu periculi liberare, insuper etiam longe crassior atque corpulentior effici 

(7.23).  

    Οι βοσκοί συµφώνησαν µε την νέα πρόταση τιµωρίας του γαϊδάρου αλλά η 

επέµβαση δεν έγινε αµέσως στο Λούκιο-όνο, γιατί ο βοσκός που πρότεινε τη λύση 

του ευνουχισµού δεν είχε µαζί του τα εργαλεία του. Επιφυλάχθηκε να την κάνει 

αργότερα, όταν θα επέστρεφε από την αγορά, αφήνοντας τον Λούκιο-όνο να 

βασανίζεται από την αγωνία και την ανησυχία για αυτό που επρόκειτο να του συµβεί.  

    Για τον Λούκιο αυτή η εναλλακτική ποινή ήταν χειρότερη συµφορά (extrema 

poena) από τον θάνατο και το µόνο που µπορούσε να κάνει ήταν να στεναχωριέται 

(maerebam) και να οδύρεται (deflebam). Αν ήταν να χάσει αυτό το µέλος του 

σώµατός του δεν ήθελε να ζήσει άλλο. άρχισε λοιπόν να σκέφτεται τρόπους για να 

δώσει τέρµα στη ζωή του - µε αποχή από το φαγητό ή πηδώντας στο γκρεµό (7.24).   

                                                 
16 Frangoulidis 1992, 67. 
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     Τους Ρωµαίους τους απασχολούσε να πεθάνουν τιµηµένα και µε ακέραιο το σώµα 

τους και το ίδιο φαίνεται να απασχολεί εδώ τον Λούκιο. Ο Λούκιος-όνος προτιµάει 

να αυτοκτονήσει (κάτι που δείχνει το µέγεθος της απελπισίας του) προκειµένου να 

πεθάνει µε άθικτο το σώµα του: moriturus quidem nihilo minus, sed moriturus integer 

(7.24). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια παρόµοια σκέψη πέρασε από το µυαλό του 

Λούκιου όταν οι δικαστές αποφάσισαν να τον βασανίσουν µε τροχό και φωτιά στην 

ψεύτικη «δίκη» στην Υπάτη17. Εκείνη τη στιγµή ο Λούκιος ένιωσε µεγάλη απόγνωση 

που δεν θα µπορούσε να πεθάνει ακέραιος: augetur oppido, immo duplicatur mihi 

maestitia, quod integro saltim mori non licuerit (3.9). 

     O Λούκιος λοιπόν όλη τη νύκτα σκεφτόταν τι θάνατο να διαλέξει. Όταν ξηµέρωσε 

ήρθε πάλι το αγόρι – εκτελεστής (puer ille peremptor meus 7.24) του Λούκιου-όνου 

να τον πάρει για δουλειά στο βουνό.  Ενώ το αγόρι και ο όνος µάζευαν ξύλα στο 

βουνό εµφανίστηκε µια τεράστια αρκούδα. Ο Λούκιος-όνος πανικόβλητος έσπασε το 

χαλινάρι και τράπηκε σε φυγή όσο µπορούσε πιο γρήγορα για να γλιτώσει από την 

αρκούδα. Ο αφηγητής Λούκιος παραδέχεται ότι εκείνη τη στιγµή βρήκε την ευκαιρία 

να ξεφύγει κυρίως από το µοχθηρό αγόρι καθώς δεν είχε ξεχάσει τι τιµωρία του είχε 

ετοιµάσει µε τις πονηριές του.  

    Καθώς ο Λούκιος-όνος τριγυρνούσε ελεύθερος στον κάµπο τον βρήκε ένας 

άγνωστος περαστικός. Ο όνος δέχτηκε να ανέβει ο άγνωστος στη ράχη του και να τον 

οδηγήσει όπου ήθελε αφού έτσι θα γλίτωνε τον ευνουχισµό: nec inuitus ego cursui 

me commodabam relinquens atrocissimam uirilitatis lanienam (7.25). Όµως τελικά τα 

πράγµατα δεν εξελίχτηκαν όπως θα ήθελε ο Λούκιος-όνος. Οι βοσκοί ενώ έψαχναν 

να βρουν µια χαµένη αγελάδα αναγνώρισαν τον γάιδαρό τους και ζήτησαν από τον 

άγνωστο αναβάτη του να τους πει που βρήκε τον όνο και αν σκότωσε το αγόρι που 

                                                 
17 Μichalopoulos 2002, 542-543. 
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τον οδηγούσε. Ο αναβάτης τους απάντησε πως τον βρήκε να τρέχει µόνος του και 

πως ήθελε να τον επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του για να πάρει τα εύρετρα. Οι βοσκοί 

οδήγησαν τον άγνωστο στο βουνό, στα µονοπάτια που πήγαινε συνήθως το αγόρι για 

να µαζέψει ξύλα (7.25). Εντόπισαν το διαµελισµένο πτώµα του αγοριού και το 

έθαψαν. Ο Λούκιος ήξερε ότι το αγόρι το είχε κατασπαράξει η αρκούδα αλλά οι 

βοσκοί ενοχοποίησαν τον άγνωστο αναβάτη και τον κατηγόρησαν για κλέφτη και 

δολοφόνο. το άλλο πρωί σκόπευαν να τον παραδώσουν στους δικαστές (7.26). 

    Ο θάνατος του αγοριού στάθηκε η αιτία για την αναβολή του ευνουχισµού του 

Λούκιου-όνου για µια τουλάχιστον µέρα: Sic effectum est, ut in alterum diem clades 

differretur mea. at ego || gratias agebam bono puero, quod saltem mort<u>us unam 

carnificinae meae dieculam donasset (7.27). Ο χωρικός που είχε υποσχεθεί να κάνει 

την επέµβαση στον όνο ήρθε µε τα σύνεργά του την ώρα που οι γονείς του αγοριού 

έκλαιγαν και θρηνούσαν για τον χαµό του. Κάποιος από τη συντροφιά απέπεµψε 

λόγω του πένθους τον χωρικό συνιστώντας του να ευνουχίσει τον όνο την επόµενη 

µέρα κι αν ήθελε ας του έκοβε και το κεφάλι: sed plane crastino libet non tantum 

naturam, uerum etiam caput quoque ipsum pessimo isto asino demere (7.26). Έτσι, 

για τον Λούκιο δεν εξαλείφθηκε τελείως ο κίνδυνος του ευνουχισµού αλλά έµενε 

εκκρεµής λόγω των συµβάντων. Ο φόβος για µια τέτοια τιµωρία θα σβηστεί τελείως 

από την ψυχή του Λούκιου όταν θα φτάσει στο αγρόκτηµα η είδηση του θανάτου της 

Χαριτώς και του Τληπόλεµου.   

     Ο Λούκιος ούτε µε την αναβολή του ευνουχισµού του µπόρεσε να βρει λίγη 

ησυχία. Στον στάβλο ήρθε αντιµέτωπος µε την αυτοδικία της µητέρας του 

σκοτωµένου αγοριού και βρέθηκε µεταφορικά για άλλη µια φορά στη θέση του 

κατηγορούµενου. Η χαροκαµένη µάνα εισέβαλε στον στάβλο ντυµένη στα µαύρα και 

ανέπτυξε το κατηγορητήριο του όνου σε ένα ρητορικό λόγο που του απηύθυνε σαν να 
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µιλούσε σε άνθρωπο εγκληµατία18. Του είπε ότι τον θεωρούσε ένοχο (noxiam 

conscientiam 7.26) για τον θάνατο του παιδιού της, γιατί παρακολούθησε το φόνο του 

χωρίς να του προσφέρει καµία βοήθεια. Η µάνα-κατήγορος καταλόγισε στον όνο 

συνέργια στον φόνο του παιδιού της γιατί αν και είχε κλοτσήσει το αγόρι της πάρα 

πολλές φορές εντούτοις την ώρα του φόνου δεν έκανε τίποτα παρόµοιο για να το 

προστατεύσει: ούτε καν το πήρε στη ράχη του να το αποµακρύνει από τον επικίνδυνο 

ληστή. Είπε ακόµα στον όνο ότι στη ζωή ισχύει µια βασική αρχή σύµφωνα µε την 

οποία όσοι αρνούνται να βοηθήσουν εκείνον που η ζωή του κινδυνεύει τιµωρούνται. 

Τέλος, η δύστυχη µάνα προσφώνησε «φονιά» τον Λούκιο-όνο και άρχισε στη 

συνέχεια να ετοιµάζεται να τιµωρήσει την εγκληµατική, κατά την κρίση της, 

συµπεριφορά του: sed non diutius meis cladibus laetaberis, homicida (7.27).  

    Η χαροκαµένη µάνα - δικαστής και τιµωρός (σε αυτή τη φάση της αυτοδικίας της) 

έλυσε το στηθόδεσµό της και ακινητοποίησε µε αυτόν τον όνο. Η πρώτη τιµωρία που 

σκέφτηκε για τον Λούκιο-όνο ήταν ο ξυλοδαρµός. Πήρε λοιπόν ένα ραβδί και δεν 

σταµάτησε να τον χτυπάει παρά µόνο όταν την εγκατέλειψαν οι δυνάµεις της και της 

έπεσε το ξύλο από τα χέρια. Τότε η γυναίκα σκέφτηκε να τιµωρήσει τον όνο µε άλλο 

τρόπο: έτρεξε στο τζάκι, πήρε ένα αναµµένο κούτσουρο και το έχωσε ανάµεσα στα 

σκέλια του όνου. Εκείνη τη στιγµή ο Λούκιος-όνος βρέθηκε στα πρόθυρα του 

θανάτου και για να αµυνθεί εκτόξευσε πάνω στην επιτιθέµενη γυναίκα υγρή κοπριά 

αναγκάζοντάς την να αποµακρυνθεί. Η κοπριά έκοψε την ανάσα, λέρωσε το πρόσωπο 

και τύφλωσε τα µάτια της γυναίκας και µε αυτό τον τρόπο ο Λούκιος-όνος κατάφερε 

να αποτρέψει τον αφανισµό του. Σε διαφορετική περίπτωση, λέει ο αφηγητής 

Λούκιος, θα είχε πεθάνει σαν άλλος Μελέαγρος από ένα κούτσουρο µιας άλλης 

µανιασµένης Αλθαίας: qua caecitate atque faetore tandem fugata est a me pernicies: 

                                                 
18 Winkler 1985, 105. 
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ceterum titione delirantis Althaeae Meleager asinus interisset (7.28). Και αυτή η 

µεταφορική δίκη του Λούκιου-όνου που του έστησε η µητέρα του σκοτωµένου 

αγοριού είχε αίσιο τέλος για τη ζωή του. Ο Λούκιος-όνος απέφυγε την θανατική ποινή 

επειδή αναχαίτισε τη φονική επίθεση της χαροκαµένης µάνας µε τα περιττώµατά του.  

     Η απειλή του ευνουχισµού που τυραννούσε τη σκέψη του Λούκιου-όνου 

εξαλείφθηκε ολοκληρωτικά όταν νωρίς το επόµενο πρωί ήρθε από την πόλη ένας 

νεαρός, υπηρέτης της Χαριτώς, και διηγήθηκε στους βοσκούς την ιστορία του 

θανάτου της. Ο υπηρέτης είπε στους βοσκούς ότι κάποιος παλιός υποψήφιος 

µνηστήρας της Χαριτώς, ο Θράσυλλος, έκανε τον φίλο στο νιόπαντρο ζευγάρι ενώ 

στην πραγµατικότητα ποθούσε ακόµα την Χαριτώ. Το πάθος του για την Χαριτώ τον 

οδήγησε στη δολοφονία του αντίζηλου του, του Τληπόλεµου. Μια µέρα που ο 

Τληπόλεµος βγήκε για κυνήγι πήρε και τον Θράσυλλο µαζί του. Ο Θράσυλλος 

δολοφόνησε τον Τληπόλεµο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φανεί ότι το θανάσιµο πλήγµα 

στο δεξιό µηρό το δέχτηκε ο Τληπόλεµος από τα δόντια ενός κάπρου. Ο Τληπόλεµος 

εµφανίστηκε στο όνειρο της Χαριτώς και της είπε πως πέθανε από τα χέρια του 

«φίλου» του. Η Χαριτώ έθεσε σε εφαρµογή σχέδιο εκδίκησης της δολοφονίας του 

συζύγου της. Προσποιήθηκε ότι ενθάρρυνε τον έρωτα του Θράσυλλου και κανόνισε 

µια συνάντηση µαζί του στην οποία του έδωσε να πιει κρασί νοθευµένο µε υπνωτικό 

φάρµακο. Όταν ο Θράσυλλος ναρκώθηκε η Χαριτώ του έβγαλε τα µάτια µε τη 

βελόνα που έπιανε τα µαλλιά της. Έχοντας πάρει την εκδίκησή της η Χαριτώ 

αυτοκτόνησε πάνω στον τάφο του συζύγου της. Ο Θράσυλλος κλείστηκε στον τάφο 

του ζευγαριού και έµεινε εκεί για να πεθάνει από πείνα (8.1-15).  

     Μετά τον θάνατο της Χαριτώς, οι δούλοι του συζύγου της έφυγαν από το 

αγρόκτηµα του. Ο επιστάτης στον οποίο το ζευγάρι είχε εµπιστευτεί τον Λούκιο-όνο 

πήρε από το σπίτι όπου έµενε ό,τι είχε αξία τα φόρτωσε στη ράχη του Λούκιου-όνου 
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και σε άλλα υποζύγια και το έσκασε. Για τον Λούκιο-όνο η απόδραση αυτή ήταν 

ευχάριστη µια και θα γλίτωνε οριστικά από εκείνο τον βοσκό που ήθελε να τον 

ευνουχίσει: quippe gaudiali fuga | detestabilem illum exectorem uirilitatis meae 

relinquentem (8.15). Ο θάνατος του ζευγαριού και η φυγή των δούλων του 

Τληπόλεµου από το αγρόκτηµα µαταίωσε οριστικά την καταδίκη του Λούκιου σε 

ευνουχισµό. Έτσι η «δίκη» που έστησαν το αγόρι και οι βοσκοί στον Λούκιο-όνο είχε 

θετική έκβαση για εκείνον αφού η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε ποτέ. 

     Οι φυγάδες δούλοι πληροφορήθηκαν ότι ο δρόµος από όπου έπρεπε να περάσουν 

ήταν γεµάτος από σκελετούς ανθρώπων που τους είχαν κατασπαράξει λύκοι. Οι 

φυγάδες όταν πέρασαν αυτόν τον δρόµο δεν συνάντησαν λύκους: δέχτηκαν όµως 

επίθεση από τους κατοίκους ενός χωριού επειδή τους πήραν για ληστές. Οι χωρικοί 

επιτέθηκαν µε πέτρες και µε σκυλιά και τραυµάτισαν τους δούλους. Οι φυγάδες 

δούλοι συνέχισαν το ταξίδι τους και κάποια στιγµή σταµάτησαν σε ένα άλσος για να 

φροντίσουν τις πληγές τους (8.16-18). Εκεί εµφανίστηκε ένας γέρος και τους 

ικέτευσε να τον βοηθήσουν να σώσει τον εγγονό του που είχε πέσει σε ένα λάκκο. Ο 

νεαρός άντρας που πήγε να βγάλει το παιδί έξω από το λάκκο βρέθηκε λίγο αργότερα 

µισοφαγωµένος από ένα πελώριο φίδι (8.19-21).  

    Όλη η συντροφιά των φυγάδων έφυγε από εκείνο το µέρος όσο πιο γρήγορα 

µπορούσε και τελικά έφτασε σε ένα χωριό όπου είχε συµβεί ένα αξιοµνηµόνευτο 

έγκληµα. Ένας δούλος ήταν τρελά ερωτευµένος µε µια ελεύθερη γυναίκα. Η σύζυγός 

του, επίσης δούλη, για να τον εκδικηθεί για την απιστία του, έβαλε φωτιά σε όλα τα 

λογιστικά του βιβλία και στη συνέχεια κρεµάστηκε µαζί µε το παιδί τους.  Ο αφέντης 

τιµώρησε τον δούλο του αλείφοντας το σώµα του µε µέλι και αφήνοντάς τον να τον 

φάνε ζωντανό τα µυρµήγκια (8.22).  
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    Οι φυγάδες δούλοι έφτασαν τελικά σώοι σε ένα ασφαλές µέρος και αποφάσισαν να 

εγκατασταθούν εκεί. Τα υποζύγια τα άφησαν να παχύνουν για τρεις ηµέρες για να 

µπορέσουν να τα πουλήσουν και στη συνέχεια τα πήγαν στην αγορά: triduo denique 

iumentorum refectis corporibus, quo uendibiliores uideremur, ad mercatum 

producimur (8.23). 

IV 

Ο ΛΟΥΚΙΟΣ-ΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΘΕΑΣ 

    Στην αγορά έδειξε ενδιαφέρον να αγοράσει τον Λούκιο-όνο κάποιος Φίληβος ο 

οποίος ήταν µέλος µιας οµάδας περιοδευόντων ιερέων της Σύριας Θεάς. Ο Φίληβος 

αγόρασε τον όνο για να µεταφέρει το άγαλµα της θεάς. Σε µια περιοδεία οι ιερείς µαζί 

µε τον Λούκιο-όνο σταµάτησαν στο εξοχικό ενός πλούσιου γαιοκτήµονα. Εκεί οι 

ιερείς παρουσίασαν µε εκστατικούς χορούς τις οργιαστικές τους τελετές. Οι ιερείς 

είχαν µπούκλες, ήταν ντυµένοι µε πολύχρωµα ρούχα και χόρευαν ξέφρενα στον ήχο 

του αυλού. Πλήγωναν τη σάρκα τους µέχρι να τρέξει αίµα. Κάποιος ιερέας, που 

παραδέχτηκε ότι δήθεν είχε διαπράξει κάποιο αµάρτηµα, χτυπούσε την πλάτη του µε 

ένα µαστίγιο που πάνω του ήταν δεµένα κότσια προβάτου επιδεικνύοντας 

αξιοθαύµαστη αντοχή στον πόνο (8.24-28).  

     Μια µέρα µετά από µια επιτυχηµένη τελετή και είσπραξη οι ιερείς ετοίµασαν ένα 

δείπνο και ύστερα πήγαν στα λουτρά από όπου γύρισαν φέρνοντας µαζί τους ένα 

γεροδεµένο χωριάτη µε εµφανή «προσόντα» για να τους συντροφέψει στο δείπνο 

αλλά και στις ακολασίες τους: balneas obeunt ac dehinc lauti quendam fortissimum 

rusticanum industria laterum atque imis uentris bene praeparatum comitem cenae 

secum adducunt (8.29). Μόλις οι διεστραµµένοι ιερείς άρχισαν να επιδίδονται σε 

ερωτικά παιχνίδια µε τον νεαρό ο Λούκιος-όνος που δεν άντεχε το θέαµα, 
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προσπάθησε να φωνάξει µε έναρθρο λόγο για βοήθεια αλλά το µόνο που κατάφερε 

ήταν να γκαρίσει.   

    Το γκάρισµα του Λούκιου-όνου ακούστηκε σε πολύ κακή στιγµή. Κάποιοι νεαροί 

από το γειτονικό χωριό, που τους είχαν κλέψει το γάιδαρο, έψαχναν προσεκτικά όλα 

τα γύρω πανδοχεία για να τον βρουν. Όταν άκουσαν τον Λούκιο-όνο να γκαρίζει 

νόµισαν πως βρήκαν επιτέλους το χαµένο τους γάιδαρο. Όρµησαν µέσα ξαφνικά και 

έπιασαν τους κυρίους του Λούκιου-όνου να κάνουν αισχρές πράξεις µε τον νεαρό. 

Αµέσως κάλεσαν τους γείτονες να δουν την αηδιαστική αυτή σκηνή, περιπαίζοντας 

τους ιερείς για την αγνότητά τους: insuper ridicule sacerdotum purissimam laudantes 

castimoniam (8.29).  

     Οι ιερείς θορυβηµένοι από το σκάνδαλο το οποίο εύκολα είχε διαδοθεί από στόµα 

σε στόµα και τους είχε κάνει µισητούς και ειδεχθείς σε όλους (inuisos ac detestabiles 

eos cunctis effecera[n]t 8.30), µάζεψαν τα υπάρχοντά τους γύρω στα µεσάνυχτα και 

βγήκαν κρυφά από το χωριό. Πριν ακόµα ξηµερώσει είχαν κάνει αρκετό δρόµο και το 

πρωί βρέθηκαν σε µια περιοχή απόµακρη. Σε αυτό το µέρος οι ιερείς συζήτησαν 

πολλή ώρα µεταξύ τους και αποφάσισαν να σκοτώσουν τον Λούκιο-όνο: multa secum 

prius conlocuti, accingunt se meo funeri (8.30).  

      Η συζήτηση που είχαν οι ιερείς µεταξύ τους (conlocuti) ισοδυναµεί µε 

«δικαστήριο» του Λούκιου-όνου. Ο αφηγητής δεν παραθέτει τα όσα ειπώθηκαν στη 

συζήτηση των ιερέων. Ο αναγνώστης, όµως, εύκολα συµπεραίνει ότι οι ιερείς 

µίλησαν για την αναγκαιότητα να σκοτώσουν τον όνο, επειδή το γκάρισµά του  (που 

ήταν και το αδίκηµα του) τους είχε εκθέσει στα µάτια του κόσµου ως διεφθαρµένους 

τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε σεξουαλικό επίπεδο. Οι ιερείς για να εκτελέσουν την 

απόφασή τους κατέβασαν τη θεά από τη ράχη του Λούκιου-όνου, την άφησαν στο 

χώµα, του έβγαλαν το σαµάρι και τον έδεσαν σε µια βελανιδιά. Ύστερα µαστίγωσαν 
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τον Λούκιο-όνο µέχρι θανάτου µε το µαστίγιo που χρησιµοποιούσαν στις οργιαστικές 

τους τελετές: flagro illo pecuinis ossibus catenato uerberantes paene ad extremam || 

confecerant mortem (8.30). Ένας µάλιστα απείλησε να σακατέψει τον Λούκιο-όνο µε 

το τσεκούρι του, γιατί είχε λέει προσβάλλει έτσι βαριά την άσπιλη αρετή του: fuit 

unus, qui poplites meos eneruare secure sua comminaretur, quod de pudore illo 

candido scilicet suo tam deformiter triumphassem (8.30).  

      Την τελευταία στιγµή όµως ο Λούκιος-όνος δεν θανατώθηκε, γιατί µερικοί από 

τους ιερείς σκέφτηκαν ότι έπρεπε να µείνει ζωντανός για πρακτικούς λόγους, για να 

µεταφέρει το άγαλµα της θεάς: sed ceteri non meae salutis, sed simulacri iacentis 

contemplatione in uita me retinendum censuere (8.30). Έτσι και αυτή η «δίκη» είχε 

θετική κατάληξη για τον Λούκιο. Οι ιερείς αφού χάρισαν τη ζωή στον όνο τον 

ξαναφόρτωσαν µε τις αποσκευές και συνέχισαν το ταξίδι τους.  

    Ο δρόµος τους έβγαλε σε µια µεγάλη πολιτεία όπου ένας από τους τοπικούς 

άρχοντες τιµούσε ιδιαίτερα τη θεά. Όταν ο άρχοντας αυτός άκουσε τα κύµβαλα και 

τις φρυγικές µελωδίες ενθουσιάστηκε και ήρθε τρεχάτος να συναντήσει τους ιερείς 

της Σύριας Θεάς. Επειδή ήθελε να δείξει την ευλάβειά του στη θεά φιλοξένησε τους 

ιερείς της στο µεγάλο αρχοντικό του. Ο αφηγητής Λούκιος αναφέρει ότι στο µέρος 

αυτό κινδύνευσε η ζωή του περισσότερο από κάθε άλλη φορά: Hic ego me 

potissimum capitis periclitatum memini (8.31).  

    Ο Λούκιος-όνος µαζί µε τους ιερείς ήταν φιλοξενούµενοι στο σπίτι εκείνου του 

άρχοντα που λάτρευε τη Σύρια Θεά. Ο µάγειρας του σπιτιού έπεσε σε µαύρη 

απελπισία όταν εξαιτίας της απροσεξίας του ένα σκυλί άρπαξε το µπούτι ελαφιού που 

είχε να µαγειρέψει για τον κύριο του. Η απόγνωση του µάγειρα ήταν τόσο µεγάλη 

που πήγε να κρεµαστεί. Όταν όµως η γυναίκα του έµαθε τον λόγο που απελπίστηκε ο 

άντρας της του είπε πως η σωτήρια λύση στο πρόβληµά του ήταν να σφάξει τον 
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γάιδαρο και να αντικαταστήσει µε το µπούτι του το κρέας που χάθηκε. Ο µάγειρας 

«ενθουσιάστηκε µε την ιδέα να γλιτώσει τη ζωή του µε τον θάνατο του όνου» (sua 

placuit salus de mea morte  8.31).  

     Όταν ο Λούκιος-όνος είδε τον εκτελεστή του (carnifex) να ακονίζει τα µαχαίρια 

του για να τον σφάξει δεν έµεινε απαθής. Ο κίνδυνος εξανάγκασε τον Λούκιο-όνο να 

σκαρφιστεί ένα σχέδιο και χωρίς χρονοτριβή αποφάσισε να αποφύγει το σφαγιασµό 

του, που επρόκειτο να συµβεί από λεπτό σε λεπτό, µε το να το σκάσει: at ego 

praecipitante consilium periculi tanti praesentia nec expectata diutina cogitatione 

lanienam imminentem fuga uitare statui (9.1). 

     Ο Λούκιος-όνος έσπασε το σκοινί που τον είχαν δεµένο και άρχισε να καλπάζει 

για να προστατεύσει τη ζωή του. Πέρασε αστραπιαία µέσα από την αυλή του 

οικήµατος κι όρµησε χωρίς δισταγµό µέσα στην τραπεζαρία, όπου ο άρχοντας 

δειπνούσε µε τους ιερείς της θεάς. Με τη φόρα που είχε πάρει ο Λούκιος-όνος, 

χτύπησε πάνω σε διάφορα αντικείµενα και αναστάτωσε τους συνδαιτυµόνες. Ο 

νοικοκύρης του σπιτιού θύµωσε µε τις ζηµιές που έκανε ο όνος και διέταξε έναν 

υπηρέτη να τον κλειδώσει κάπου για να µην ξαναφέρει αναστάτωση στο δείπνο τους. 

Ο Λούκιος αισθανόταν τώρα ευτυχής και ασφαλής µέσα στη «φυλακή» του, γιατί 

ξέφυγε από τα χέρια του χασάπη χάρη στο έξυπνο κόλπο του να το σκάσει. Η ευτυχία 

του Λούκιου κράτησε λίγο γιατί το ίδιο εκείνο κόλπο το οποίο του έφερε προσωρινή, 

όπως αποδείχτηκε, ασφάλεια τον έβαλε σε νέο µεγάλο κίνδυνο: mihi denique id 

ipsum commentum, quod momentariam salutem repperisse uidebatur, periculum 

grande, immo praesens exitium conflauit aliud (9.1).  

    Ενώ το δείπνο του άρχοντα µε τους ιερείς συνεχιζόταν κανονικά ξαφνικά ένας 

δούλος όρµησε αναστατωµένος µέσα στην τραπεζαρία. Ο δούλος ανέφερε στον κύριο 

του ότι µια λυσσασµένη σκύλα (canem rabidam 9.2) είχε επιτεθεί στα ζώα και στους 
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ανθρώπους του σπιτιού. Ο δούλος είπε ακόµα ότι πολλά από τα υποζύγια, επειδή 

είχαν µολυνθεί από τις φαρµακερές δαγκωµατιές της σκύλας, είχαν αγριέψει (9.2). 

     Τα νέα προκάλεσαν πανικό σε όλους επειδή ο Λούκιος-όνος είχε ορµήσει 

προηγουµένως στην τραπεζαρία καταστρέφοντας έπιπλα και σκεύη. Έτσι, όσοι είχαν 

δει αυτή τη σκηνή σκέφτηκαν (rati) ότι έφταιγε η αρρώστια που ήταν κι αυτός έτσι 

εξαγριωµένος. Επειδή όλοι οι παρευρισκόµενοι έκριναν πως ο Λούκιος-όνος ήταν 

ύποπτος να έχει προσβληθεί από λύσσα άρπαξαν ό,τι όπλα βρήκαν µπροστά τους και 

παρακινούσαν ο ένας τον άλλο να αποτρέψουν την κοινή συµφορά: quae res omnium 

statim percussit animos, ratique me etiam eadem peste infectum ferocire arreptis 

cuiusce modi telis mutuoque, ut exitium commune protelarent (9.2). 

    Ο Λούκιος-όνος εκείνη τη στιγµή φοβήθηκε ότι όλοι όσοι τον καταδίωκαν θα τον 

έκαναν κοµµάτια (membratim compilassent 9.2) µε τις λόγχες, τα ακόντια και τα 

τσεκούρια που τους είχαν προµηθεύσει οι υπηρέτες. Ο Λούκιος-όνος, όµως, διέγνωσε 

έγκαιρα τον κίνδυνο και το µόνο που µπόρεσε να κάνει ήταν να ορµήσει στην 

κρεβατοκάµαρα που ήταν για τους κυρίους του και να γλιτώσει τον σφαγιασµό. Τότε 

οι δούλοι κλείδωσαν και αµπάρωσαν τις πόρτες. Έτσι σίγουροι ότι δεν κινδύνευαν να 

έρθουν σε επαφή µε τη νόσο (sine ullo congressionis suae periculo pestilentiae 9.2) 

φρουρούσαν το δωµάτιο µέχρι ο όνος να υποκύψει στην αρρώστια.  

    To επόµενο πρωί ο Λούκιος άκουσε τις συζητήσεις των φρουρών που είχαν µείνει 

όλη τη νύκτα έξω από την πόρτα του δωµατίου του. Η συζήτησή τους έδειχνε ότι οι 

φρουροί δεν ήταν απολύτως σίγουροι για το τι είχε απογίνει ο όνος. Ο ένας φρουρός 

αναρωτιόταν αν υπέφερε ακόµα ο γάιδαρος από την αρρώστια και ο άλλος φρουρός 

έλεγε ότι ο γάιδαρος θα πρέπει να έχει πεθάνει µετά από τόσες ώρες από το 

µολυσµατικό µικρόβιο της λύσσας. Για να λύσουν τη διαφωνία τους οι δυο φρουροί 

αποφάσισαν να δουν µε τα µάτια τους σε τι κατάσταση ήταν ο όνος. Κοίταξαν από τη 
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χαραµάδα και όταν είδαν ότι ο Λούκιος-όνος καθόταν ήρεµος άνοιξαν την πόρτα για 

να βεβαιωθούν.  

     Για τον Λούκιο-όνο ήταν σηµαντικό να πειστούν οι φρουροί ότι ήταν υγιής 

διαφορετικά θα κινδύνευε και πάλι η ζωή του. Μέχρι εκείνη τη στιγµή δεν µπορούσε 

να αποδείξει στους δούλους µε άλλο τρόπο ότι ήταν καλά στην υγεία του παρά µόνο 

µε τη νηφαλιότητά του. Ξαφνικά όµως οι ιατρικές γνώσεις ενός από τους δούλους τον 

έβγαλαν από τη δύσκολη θέση και τον έσωσαν από τον θάνατο.  

    Ένας από τους φρουρούς, τον οποίο ο αφηγητής Λούκιος χαρακτηρίζει σωτήρα 

σταλµένο από τον ουρανό (sed unus ex his de caelo scilicet missus mihi sospitator 

9.3) πρότεινε στους άλλους µια σίγουρη ιατρική µέθοδο για να εξετάσουν την 

κατάσταση της υγείας του όνου. Τους πρότεινε δηλαδή να υποβάλουν τον όνο στη 

δοκιµασία µε το νερό και ανάλογα να κρίνουν αν είναι λυσσασµένος ή όχι. Αν ο όνος 

έπινε από µια λεκάνη µε καθαρό νερό, τότε ήταν υγιής: εάν δεν έπινε νερό και δεν 

ήθελε ούτε να το δει, τότε ήταν λυσσασµένος. Οι δούλοι συµφώνησαν να δοκιµάσουν 

αυτή τη µέθοδο και γρήγορα έφεραν κάπως διστακτικά µπροστά στον όνο µια λεκάνη 

µε πεντακάθαρο νερό από µια γειτονική πηγή.  

    Ο Λούκιος-όνος αµέσως προχώρησε προς το µέρος τους, έσκυψε και ήπιε 

λαίµαργα το νερό. Ακόµα για να αποδείξει πόσο ήρεµος ήταν ανέχτηκε να τον 

χτυπούν οι δούλοι ελαφρά µε τα χέρια τους, να του λυγίζουν τα αυτιά του, να τον 

τραβούν από το χαλινάρι και δέχτηκε αδιαµαρτύρητα ό,τι άλλο του έκαναν για να τον 

εξετάσουν αν είναι υγιής (9.4).    

    Σε αυτό το περιστατικό ο Λούκιος εξαιτίας κάποιων συγκυριών κατηγορήθηκε ότι 

είχε νοσήσει από λύσσα και συνεπώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. 

Οι άνθρωποι του αρχοντικού δεν χρειάστηκε καν να «δικάσουν» τον Λούκιο-όνο 

αλλά αµέσως τον καταδίκασαν σε θάνατο. Ο αφηγητής αναφέρει ότι ισχυρή απόδειξη 
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ενοχής του όνου (ότι δηλαδή ήταν άρρωστος) για τους ανθρώπους του αρχοντικού 

υπήρξε το γεγονός ότι το «ζώο» είχε εισβάλλει στην τραπεζαρία αγριεµένο. 

Πεπεισµένοι όλοι ότι ο όνος ήταν λυσσασµένος (ratique me etiam eadem peste 

infectum ferocire) αποφάσισαν σαν δικαστές να τον σκοτώσουν για λόγους 

προστασίας από το µικρόβιο της λύσσας. Άρχισαν να καταδιώκουν τον όνο µε 

διάφορα όπλα αλλά εκείνος κατάφερε να τους ξεφύγει. Βρήκε καταφύγιο σε µια 

κρεβατοκάµαρα όπου και τον αποµόνωσαν. Ο κίνδυνος να κάνουν κοµµάτια τον 

Λούκιο-όνο οι άνθρωποι του αρχοντικού ήταν υπαρκτός και το επόµενο πρωί αφού οι 

φρουροί του δωµατίου είχαν αµφιβολίες εάν ο όνος είχε υποκύψει στην αρρώστια ή 

όχι και κατά συνέπεια εάν θα έπρεπε να πάρουν δραστικά µέτρα κατά του όνου. Ο 

κίνδυνος της θανατικής καταδίκης του Λούκιου-όνου εξαλείφθηκε τελείως όταν 

υποβλήθηκε στη δοκιµασία µε το νερό. Αίσια ήταν λοιπόν η έκβαση και αυτής της 

«δίκης» για τον Λούκιο-όνο χάρη στη δική του έγκαιρη αντίδραση µπροστά στον 

κίνδυνο και στη σοφή συµβουλή του δούλου να τον υποβάλουν στη δοκιµασία µε το 

νερό.  

    Οι µεταφορικές δίκες που επισηµάναµε στις περιπέτειες του Λούκιου-όνου (3.26-

9.4) διαπιστώνουµε ότι µπορούν να παραλληλιστούν µε την ψεύτικη δίκη που έγινε 

στο πλαίσιο της γιορτής του θεού του Γέλιου ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά και 

τους συντελεστές της. Στα βιβλία 3.26-9.4 των Μεταµορφώσεων είδαµε τον Λούκιο 

ως όνο να είναι πολύ συχνά κατηγορούµενος για κάποιο αδίκηµα (αταξία) που έκανε. 

Ανάλογη ήταν η εµπειρία του Λούκιου στη γιορτή του θεού του Γέλιου µόνο που εκεί 

εκτελούσε χωρίς να το γνωρίζει τον ρόλο του κατηγορουµένου όπως απαιτούσε το 

τελετουργικό της γιορτής. 

     Στις µεταφορικές δίκες που είδαµε ο ιπποκόµος του Λούκιου, ο άγνωστος 

κηπουρός, η σύζυγος και οι συγχωριανοί του κηπουρού, οι ληστές, το µοχθηρό αγόρι 
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και οι βοσκοί του Τληπόλεµου, η µητέρα του µοχθηρού αγοριού, οι ιερείς της Σύριας 

θεάς και οι ένοικοι του αρχοντικού όπου φιλοξενήθηκαν οι ιερείς απαγγέλλουν 

κατηγορίες, προτείνουν και αποφασίζουν ποινές για τον Λούκιο-όνο και η 

συµπεριφορά τους αυτή µας θυµίζει τους άρχοντες της Υπάτης, τον νυκτοφύλακα και 

τις δυο γυναίκες στην ψεύτικη δίκη όπου εκτελούσαν τους ρόλους των δικαστών και 

των κατηγόρων του Λούκιου. Στις µεταφορικές δίκες του Λούκιου-όνου ακούγονται 

ποινές όπως η θανατική καταδίκη, ο ξυλοδαρµός µέχρι θανάτου και ο ακρωτηριασµός 

κάποιου µέλους του σώµατός του οι οποίες φέρνουν στο µυαλό µας τις παρόµοιες 

ποινές που προτάθηκαν στην ψεύτικη δίκη στη γιορτή του Γέλιου. Όλες οι 

µεταφορικές δίκες που είδαµε έχουν ευτυχή κατάληξη για τον Λούκιο-όνο αφού 

σώζεται την πιο κρίσιµη στιγµή όπως ακριβώς συνέβη στη γιορτή του θεού του 

Γέλιου όταν αποκαλύφθηκε ότι η «δίκη» δεν ήταν παρά µια φάρσα σε βάρος του 

ανυποψίαστου Λούκιου.    
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