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Το αρχαίο ελληνικό ρητό «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» είναι . . . λατινικό!!!  

 Ή 

Οι περιπέτειες μιας φράσης που . . . μεταφράστηκε από τα λατινικά στα (. . . αρχαία!) 

ελληνικά και κατέληξε . . . να γίνει . . . αθλητικό ένδυμα γιαπωνέζικης κατασκευής!!! 

 

 Η φράση «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» φαίνεται να είναι εξελληνισμένη διατύπωση του 

στίχου του Ρωμαίου ποιητή Γιουβενάλη (55-135 μ.Χ.), «mens sana in corpore sano», από το 

έργο του Σάτυρα Χ [= αρ. 10] και αποδίδει την πρώτη από τις επιθυμίες που θα πρέπει να 

έχουν οι ενάρετοι άνθρωποι:  

orandum est ut sit mens sana in corpore sano. 

fortem posce animum mortis terrore carentem, 

qui spatium vitae extremum inter munera ponat 

naturae, qui ferre queat quoscumque labores, 

nesciat irasci, cupiat nihil et potiores 

Herculis aerumnas credat saevosque labores 

et venere et cenis et pluma Sardanapalli. 

monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe 

tranquillae per virtutem patet unica vitae. 

 
[Θα πρέπει να προσεύχεστε για ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα. 

Παρακαλέστε τους θεούς για μια ρωμαλέα καρδιά που δεν έχει το φόβο του θανάτου, 

και θεωρεί τη μακροημέρευση το ελάχιστο από τα δώρα της φύσης, 

που μπορεί να αντέξει οποιοδήποτε είδος μόχθου, 

που δεν γνωρίζει ούτε οργή ούτε επιθυμία και θεωρεί  

τα δεινά και τους σκληρούς άθλους του Ηρακλή καλύτερα 

από τις αγάπες και τα συμπόσια και τα πουπουλένια μαξιλάρια του Σαρδανάπαλου. 

Αυτό που σας συστήνω, μπορείτε να το δώσετε στον εαυτό σας. 

Διότι σίγουρα, ο μόνος δρόμος για μια ειρηνική ζωή είναι η αρετή.] 

 

 Μα, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν πει κάποια αξιομνημόνευτη φράση για την υγεία και την 

φροντίδα του σώματος, όσο και του νου, αφού είναι γνωστό ότι φρόντιζαν και για τα δύο; 

- Και βέβαια.  Ένα αρχαιότερο, παρόμοιο ρητό λέγεται ότι διατύπωσε ο προσωκρατικός 

φιλόσοφος Θαλής ως εξής:  

τίς εὐδαίμων, "ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος" 

[Ποιος άνθρωπος είναι ευτυχής;  «Αυτός που έχει υγεία στο σώμα, ευστροφία στο νου, 

χαρακτήρα που επιδέχεται τη μάθηση»]  

 

 Και τότε, γιατί παρέμεινε γνωστή (η εξελληνισμένη, στην πραγματικότητα) φράση του 

λατίνου Γιουβενάλη και όχι εκείνη του Θαλή; 

- Εδώ αρχίζει η περιπέτεια της φράσης.  Από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα: 
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 Η φράση του Γιουβενάλη, όπως και εκείνη του Θαλή, δεν γράφτηκε αρχικά για να 

προτρέψει τους ανθρώπους προς την άσκηση του σώματος, τοποθετώντας την δίπλα και 

σε ισότιμη θέση με την άσκηση του νου (= την μόρφωση και εκπαίδευση).  Ο λατίνος 

Γιουβενάλης ήθελε με την φράση του «mens sana in corpore sano»  να διδάξει στους 

συμπατριώτες του, τους Ρωμαίους της εποχής του, ότι  δεν χρειάζεται να προσεύχονται 

στους θεούς για να τους χαρίσουν χρόνια και ευτυχία, αφού οι θεοί έχουν προικίσει τους 

ανθρώπους με χαρακτηριστικά, με τα οποία οι ίδιοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 

χαρίσουν στους εαυτούς τους το ποθητό δώρο.  Ο δε Θαλής, στο δικό του ρητό, κάνει 

λόγο για τα στοιχεία που καθιστούν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. 

 

 Η φράση αποσπάστηκε από το αρχικό κείμενο του Γιουβενάλη, χρησιμοποιείτο για 

αιώνες αποκομμένη από το αρχικό της νόημα και, έτσι, μετατράπηκε, κατά κάποιον 

τρόπο, σε προτροπή που συμβούλευε τους ανθρώπους ότι μόνο ένας υγιής νους μπορεί 

να τους οδηγήσει σε σωματική υγεία, ή ακόμα, μόνο ένα υγιές σώμα μπορεί να 

υποστηρίξει και να τροφοδοτήσει έναν υγιή νου. 

 

 Κάπως έτσι, φτάνουμε στο Λίβερπουλ της Βρετανίας, γύρω στο 1860, οπότε ο δωρητής 

Charles Pierre Melly και ο καθηγητής γυμναστικής John Hulley ίδρυσαν τον Αθλητικό 

Όμιλο της πόλης στο Γυμναστήριο Rotunda Gymnasium, στου οποίου το έμβλημα 

υπήρχε η φράση «mens sana in corpore sano» --  «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ».   

 

 Να πούμε εδώ ότι αυτός ο καθηγητής γυμναστικής, ο John Hulley, πίστευε ότι η υγεία 

και η ποιότητα ζωής των συμπατριωτών του θα βελτιώνονταν πολύ μέσα από την 

σωματική άσκηση, εμπνεόταν από το αρχαιοελληνικό ολυμπιακό ιδεώδες και, μάλιστα, 

υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους υποκινητές του ολυμπιακού κινήματος στην 

Βρετανία· μεταξύ των ετών 1862 και 1867 διοργάνωσε έξι Ολυμπιακά Φεστιβάλ, στο 

ίδιο αυτό Γυμναστήριο του Λίβερπουλ, που αναφέραμε πιο πάνω, ίδρυσε το 1865 την 

Εθνική Ολυμπική Ομοσπονδία (National Olympian Association), πρόδρομο της 

Βρετανικής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας (British Olympic Association) και το 1866 

πραγματοποίησε τους πρώτους Εθνικούς Ολυμπικούς Αγώνες στη Βρετανία (National 

Olympian Games). 

 

 Ο επόμενος σταθμός της φράσης του Γιουβενάλη «mens sana in corpore sano» είναι το    

. . . Κόμπε της Ιαπωνίας.  Βρισκόμαστε πια στα 1949 και ο κ. Kihachiro Onitsuka έχει 

ιδρύσει την δική του εταιρεία αθλητικών υποδημάτων (Onitsuka Co., Ltd.), η οποία 

στεγάζεται στο . . . σαλόνι του σπιτιού του και κατασκευάζει αθλητικά υποδήματα 

μπάσκετ.   Το 1977 επέλεξε να ονομάσει την εταιρεία του ASICS, που αποτελεί 

ακρωνύμιο της λατινικής φράσης  «Anima Sana In Corpore Sano», της γνωστής μας 

φράσης του Γιουβενάλη,  «mens sana in corpore sano», ελάχιστα παραλλαγμένης.  Με 

αυτό τον τρόπο ο γιαπωνέζος κατασκευαστής αθλητικών ειδών έδωσε νέα χρήση στο 

αρχαιοελληνικό ιδεώδες που εκφράζει αυτή η φράση.   

 

Έρευνα – σύνταξη – επιμέλεια : Φωτεινή Τσίγκανου, φιλόλογος 


