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Η ζωζηή ζηάζε ζηο ζέκα ηες ηροθής 

Γάηνο Μνπζώληνο Ρνῦθνο  

ηνβαῖνο, Ἀλζνιόγηνλ 3.18.37, δηαζθεπή 

 

Ο Ισάλλεο ηνβαίνο (5νο αη. κ.Υ.) ζπγθέληξσζε ζηo Ἀλζνιόγηνλ πνπ ζπλέζεζε επίιεθηα ρσξία 
από πνιπάξηζκνπο πνηεηέο θαη πεδνγξάθνπο βαζηδόκελνο θαη ζε πξνϋπάξρνπζεο αλάινγεο 
ζπιινγέο. Μεηαμύ ησλ αλζνινγνπκέλσλ είλαη θαη ν Μνπζώληνο Ρνύθνο (1νο αη. κ.Υ.), έλαο 
ζησηθόο θηιόζνθνο πνπ ίδξπζε νλνκαζηή ζρνιή ζηε Ρώκε. Τπνζηήξηδε όηη νη άλζξσπνη είλαη 
αζζελείο θαη όηη κόλν ε θηινζνθία κπνξεί λα ηνπο ζεξαπεύζεη. ην απόζπαζκα πνπ ζα 
κειεηήζεηε κηιάεη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ην θαγεηό θαη ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξεί 
έλαο ζπλεηόο άλζξσπνο ζην ζέκα απηό. 

 

 

Πνιιῶλ ἡδνλῶλ νὐζῶλ, αἳ ηὸλ ἄλζξσπνλ ἐλδηδόλαη αὐηαῖο βηάδνληαη παξὰ 

ηὸ ζπκθέξνλ, δπζκαρσηάηε εἶλαη δνθεῖ ἡ πεξὶ ηξνθὴλ ἡδνλή. Σαῖο κὲλ γὰξ 

ἄιιαηο ἡδνλαῖο ζπαληώηεξνλ ὁκηινῦκελ, ηαύηεο δὲ ἀλὰ πᾶζαλ ἡκέξαλ 

πάλησο πεηξᾶζζαη ἀλάγθε, ὥζηε πιείνπο νἱ ἐληαῦζα θίλδπλνη. Καὶ γὰξ ὁ 

πιένλ ἢ δεῖ ἐζζίσλ ἁκαξηάλεη, θαὶ ὁ θαηαζπεύδσλ ἐλ ηῷ ἐζζίεηλ, θαὶ ὁ ηὰ 

ἡδίσ ηῶλ ὑγηεηλνηέξσλ βξώκαηα πξνηηκῶλ. Ἔζηη δὲ ἁκαξηία πεξὶ ηξνθὴλ 

θαὶ ὅηαλ παξὰ θαηξὸλ πξνζθεξώκεζα αὐηήλ. Ἔηη δὴ θαὶ ἄιισλ ἁκαξηηῶλ 

νὐζῶλ πεξὶ ηξνθήλ, δεῖ ἁπαζῶλ θαζαξεύεηλ. Καζαξεύνη δ’ ἄλ ηηο ἐζίδσλ 

αὑηὸλ αἱξεῖζζαη ζῖηνλ νὐρ ἵλα ἥδεηαη ἀιι’ ἵλα ηξέθεηαη, νὐδ’ ἵλα ιεαίλεηαη 

ηὴλ θαηάπνζηλ ἀιι’ ἵλα ῥσλλύεηαη ηὸ ζῶκα. Καὶ γὰξ γέγνλελ ἡ κὲλ 

θαηάπνζηο δίνδνο εἶλαη ηξνθῆο, νὐρ ἡδνλῆο ὄξγαλνλ, ἡ δὲ γαζηὴξ ηνῦ 

αὐηνῦ ράξηλ νὗπεξ ἕλεθα θαὶ θπηῷ ῥίδα γέγνλελ. Γηὸ θαὶ πξνζήθεη ἐζζίεηλ 

ἡκῖλ ἵλα δῶκελ, νὐρ ἵλα ἡδώκεζα.  
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Οὐζῶλ                ποιιῶλ  ἡδολῶλ,  
Αλ θαη ππάξρνπλ   πνιιέο    εδνλέο, 
 
αἳ                 βηάδοληαη  ηὸλ  ἄλζρωπολ    ἐλδηδόλαη    αὐηαῖς    παρὰ    ηὸ    ζσκθέρολ,  
νη νπνίεο εμαλαγθάδνπλ ηνλ   άλζξσπν    λα ππνθύςεη ζ’  απηέο αληίζεηα ζην ζπκθέξνλ ηνπ, 
  
ἡ  ἡδολή  περὶ        ηροθὴλ       δοθεῖ      εἶλαη     δσζκατωηάηε.  
ε   εδνλή  γύξσ από ηελ ηξνθή θαίλεηαη όηη είλαη ε πην αθαηαλίθεηε.  
 
ὁκηιοῦκελ κὲλ γὰρ            ηαῖς     ἄιιαης   ἡδολαῖς  ζπαληώηερολ,  
γηαηί εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηηο ππόινηπεο  εδνλέο      ζπαληώηεξα,  
 
ἀλάγθε δὲ                 πάληως        πεηρᾶζζαη     ηαύηες  ἀλὰ πᾶζαλ ἡκέραλ 
όκσο είλαη αλάγθε νπσζδήπνηε λα δνθηκάδνπκε   απηή         θάζε          κέξα 
 
ὥζηε  οἱ  θίλδσλοη  ἐληαῦζα           πιείοσς.  
ώζηε   νη   θίλδπλνη      εδώ      είλαη πεξηζζόηεξνη. 
 
ἁκαρηάλεη γὰρ    ὁ   θαὶ     ἐζζίωλ         πιέολ           ἢ         δεῖ,  
γηαηί ζθάιιεη      θαη απηόο πνπ ηξώεη πεξηζζόηεξν από όζν πξέπεη,  
 
θαὶ          ὁ       θαηαζπεύδωλ      ἐλ ηῷ ἐζζίεηλ,  
θαη  απηόο πνπ ζπεύδεη ιαίκαξγα   ζην  θαγεηό, 
 
θαὶ       ὁ     προηηκῶλ       ηὰ         ἡδίω     βρώκαηα  ηῶλ  ὑγηεηλοηέρωλ.  
θαη  απηόο πνπ πξνηηκάεη ηηο πην επράξηζηεο    ηξνθέο   από ηηο πην πγηεηλέο. 
 
Ἔζηη δὲ  ἁκαρηία  περὶ      ηροθὴλ       θαὶ  ὅηαλ  προζθερώκεζα  αὐηήλ    παρὰ  θαηρὸλ.  
Καη είλαη  ζθάικα  γύξσ από ηελ ηξνθή  θαη  όηαλ              ηξώκε         απηήλ  ζε ιάζνο  ώξα. 
 
Ἔηη               δὴ             οὐζῶλ         θαὶ   ἄιιωλ  ἁκαρηηῶλ   περὶ       ηροθήλ,  
Δπηπιένλ, βέβαηα, θαζώο ππάξρνπλ  θαη    άιιεο     ακαξηίεο   γύξσ από ηελ ηξνθή, 
 
δεῖ               θαζαρεύεηλ      ἁπαζῶλ.  
πξέπεη λα είκαζηε θαζαξνί  από όιεο.  
 
Καζαρεύοη δ’ ἄλ           ηης             ἐζίδωλ         αὑηὸλ        αἱρεῖζζαη      ζῖηολ,  
Καη ζα είλαη θαζαξόο θάπνηνο, αλ ζπλεζίζεη ηνλ εαπηό ηνπ  λα επηιέγεη ηελ ηξνθή, 
 
οὐτ    ἵλα        ἥδεηαη,     ἀιι’      ἵλα   ηρέθεηαη,  
όρη   γηα λα επραξηζηηέηαη, αιιά  γηα λα   ηξέθεηαη,  
 
οὐδ’    ἵλα    ιεαίλεηαη  ηὴλ  θαηάποζηλ   ἀιι’    ἵλα     ῥωλλύεηαη   ηὸ  ζῶκα.  
νύηε  γηα λα  επραξηζηεί  ηνλ    νηζνθάγν    αιιά  γηα λα  ελδπλακώλεη  ην  ζώκα.  
 
Καὶ       γὰρ     ἡ κὲλ θαηάποζης        γέγολελ              εἶλαη      δίοδος  ηροθῆς,  
Καη πξάγκαηη   ν      νηζνθάγνο    έρεη δεκηνπξγεζεί  γηα λα είλαη  δίνδνο   ηξνθήο,  
 
οὐτ   ὄργαλολ  ἡδολῆς,  
όρη       όξγαλν   εδνλήο, 
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ἡ δὲ   γαζηὴρ          γέγολελ         ηοῦ αὐηοῦ τάρηλ  
θαη     ε θνηιηά   έρεη δεκηνπξγεζεί   γηα   ηνλ   ιόγν, 
 
οὗπερ     ἕλεθα        θαὶ    ῥίδα     θσηῷ.  
γηα ηνλ νπνίν βέβαηα θαη  ε ξίδα  ζην θπηό.  
 
Δηὸ          θαὶ  προζήθεη    ἡκῖλ     ἐζζίεηλ,      ἵλα    δῶκελ,  οὐτ    ἵλα        ἡδώκεζα. 
Γη’  απηό   θαη    ηαηξηάδεη   ζε εκάο  λα ηξώκε, γηα λα   δνύκε,    όρη  γηα λα επραξηζηηόκαζηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερκελεσηηθά ζτόιηα  

Γάηος Μοσζώληος Ρούθος (πεξ. 30-100 κ.Υ.) ήηαλ ζπγγξαθέαο θαη ζησηθόο θηιόζνθνο 
από ηελ πόιε Βαιζίληνη ηεο Ιηαιίαο. Γίδαμε ζηε Ρώκε επί Νέξσλνο, Βεζπαζηαλνύ θαη Σίηνπ 
θαη εμνξίζηεθε δύν θνξέο. Μεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπ ήηαλ ν Γίσλ ν Υξπζόζηνκνο θαη ν 
Δπίθηεηνο. Γε ζώζεθαλ έξγα ηνπ, παξά κόλν ζεκεηώζεηο από ηε δηδαζθαιία ηνπ κέζσ ηνπ 
καζεηή ηνπ Λνπθίνπ, ηηο νπνίεο δηέζσζε ν ηνβαίνο ζην έξγν ηνπ Ἀλζνιόγηνλ. Οη 
ζπκβνπιέο ηνπ αλαθέξνληαη ζε όρη ζπλεζηζκέλα ζέκαηα, όπσο ν ηξόπνο έλδπζεο θαη 
ζπκπεξηθνξάο, ν γάκνο, ε αλαηξνθή ησλ θνξηηζηώλ θαη ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηε 
θηινζνθία. 
 
 
 
Ερωηήζεης θαηαλόεζες 

1. Πώο ραξαθηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο ηηο απνιαύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηό θαη κε πνηα 
επηρεηξήκαηα ζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ; 

2. Πνηα ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή επηζεκαίλνληαη ζην θείκελν; 

3. Πνηα είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ Μνπζώλην Ρνύθν, ε ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζηα ζέκαηα ηεο 
δηαηξνθήο; 
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Γ. Τποηαθηηθή βαρύηολωλ ρεκάηωλ Μ.Φ. 

 

ΕΝΕΣΩΣΑ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 

ιύ-ωκαη 

ιύ-ῃ 

ιύ-εηαη 

ιπ-ώκεζα 

ιύ-εζζε 

ιύ-ωληαη 

ιύ-ζ-ωκαη 

ιύ-ζ-ῃ 

ιύ-ζ-εηαη 

ιπ-ζ-ώκεζα 

ιύ-ζ-εζζε 

ιύ-ζ-ωληαη 

ιειπ-κέλνο, -ε, -νλ   ὦ 

        »          »    »      ᾖο 

        »          »    »      ᾖ 

ιειπ-κέλνη, -αη, -α     ὦκελ 

        »          »    »      ἦηε 

        »          »    »      ὦζηλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεστώτας         Αόριστος 

λύ____                  λύσωμαι 

λύῃ                    λυσ____ 

λύ____                  λύσηται 

λυώμεθα               λυσ______ 

λύ____             λύσησθε 

λύωνται             λύσ______ 

Κι αυτό εγώ θα 

το λύσω;;; 
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