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ΣΚΘΝΘ 1θ 
 
Στο ομακοείο οι μακθτζσ ετοιμάηονται να ακοφςουν τθν διδαςκαλία του Ρυκαγόρα. 
Έχει ζρκει και ζνασ νζοσ μακθτισ ο Θεόδωροσ ο Κυρθναίοσ, ο οποίοσ ςυνομιλεί με 
τον Κππαςο τον αρχθγό των ακουςματικϊν. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Λοιπόν Θεόδωρε, όπωσ είπαμε. Αν κζλεισ να μθν ζχεισ προβλιματα με 
τθν ςχολι, κράτα πρϊτα απ’ όλα το ςτόμα ςου κλειςτό όςο ο δάςκαλοσ κα 
παραδίδει το μάκθμα. Και φυςικά όςα ακοφσ εδϊ μζςα ποτζ δεν τα ςυηθτάσ με 
ανκρϊπουσ ζξω από τθ ςχολι. 
 
ΘΕΟΔΩΟΣ  Μα το Δία, ςτο ςχολείο που πιγαινα πιο πριν με διϊξανε γιατί ποτζ δεν 
άνοιγα το ςτόμα μου, κι εςείσ μου λζτε τϊρα ότι κα είμαι άριςτοσ ακριβϊσ αν δεν 
λζω τίποτα;  
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Σου λζω ότι θ ςιωπι είναι ζνα από τα βαςικά γνωρίςματα ενόσ 
μυουμζνου πυκαγόρειου και απαγορεφεται να διακόπτεισ τον δάςκαλο ακόμθ και 
για να του εκφράςεισ κάποια απορία ςου. Οτιδιποτε κζλεισ μπορείσ να το ςυηθτάσ 
μετά το μάκθμα μαηί μου, όςο είμαι ακόμθ ςτθν τάξθ των ακουςματικϊ, ι με 
κάποιον από τουσ ςυμμακθτζσ ςου .  
 
ΘΕΟΔΩΟΣ  Είναι αλικεια Κππαςε ότι ζγινεσ δεκτόσ ςτθν τάξθ των Μυςτϊν; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Μετά από πζντε χρόνια δοκιμαςιϊν, επιτζλουσ, ιρκε θ ϊρα να δω τον 
Δάςκαλο, να ςυηθτιςω μαηί του κακϊσ και με τουσ υπόλοιπουσ μακθματικοφσ, για 
τισ ζρευνζσ μου που τον τελευταίο καιρό με ζχουν κάνει να χάςω τον φπνο μου. 
 
Ο ιχοσ ενόσ τφμπανου αναγγζλλει τθν ζναρξθ του μακιματοσ. Οι μακθτζσ 
θςυχάηουν τελείωσ και ακοφγεται θ φωνι του Ρυκαγόρα πίςω από το διαχωριςτικό 
πανί.  
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ    Πλα είναι αριθμόσ  Ο αριθμόσ είναι η ουςία των όντων. 
 
 Να είςτε φίλοι μεταξφ ςασ όπωσ οι αρικμοί 284 και 220 όπου ο    κακζνασ ιςοφται 
με το άκροιςμα των γνιςιων διαιρετϊν του άλλου. 
 
Να είςτε δίκαιοι ςαν τουσ τετράγωνουσ αρικμοφσ. 4,9,16,25,36,49 
 
Οι άντρεσ να είςτε αρςενικοί ςαν τουσ περιττοφσ αρικμοφσ 3,5,7,9,11,13 
 
Οι γυναίκεσ να είςτε κθλυκζσ ςαν τουσ άρτιουσ αρικμοφσ 2,4,6,8,10 
 
Το άκροιςμα των διαδοχικϊν, αρχικϊν, περιττϊν αρικμϊν, είναι τετράγωνο. 
 
Κάποιοι μακθτζσ κοιτάηονται με απορία μεταξφ τουσ κακϊσ ο Ρυκαγόρασ εκφωνεί 
το μάκθμά του. 
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Χτυπάει το τφμπανο για διάλλειμα. Ρολλοί μακθτζσ μαηεφονται γφρω από τον 
Κππαςο ηθτϊντασ να τουσ εξθγιςει κάποια πράγματα από αυτά  που άκουςαν. 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ 1 (με απορία)   Οι αρικμοί 284 και 220 είναι φίλοι; 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ 2   (λίγο ειρωνικά)  Αυτόσ ζφα. 
 
ΘΕΟΔΩΟΣ   Μιπωσ εςφ Κππαςε μπορείσ να μασ το εξθγιςεισ λίγο καλφτερα; 
 
ΙΡΡΑΣΣΟΣ   Είναι πολφ απλό. Οι διαιρζτεσ του 220 είναι οι αρικμοί 
1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 αν τουσ προςκζςουμε κα ζχουμε 
1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284. Απ τθν άλλθ μεριά οι διαιρζτεσ του 284 
είναι οι αρικμοί 1,2,4,71,142 αν τουσ ακροίςουμε 1+2+4+71+142=220! 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ 1  Αν εγϊ είμαι ο 220 τότε εςφ καλζ μου φίλε (απευκφνεται ςτον μακθτι 
2 αγκαλιάηοντασ τον) είςαι ςίγουρα ο 284. 
 
ΘΕΟΔΩΟΣ  Υπάρχουν και άλλα ηευγάρια φιλικϊν αρικμϊν; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Ριςτεφω πωσ υπάρχουν άπειρα τζτοια ηεφγθ, αν και εγϊ γνωρίηω μόνο 
άλλο ζνα, το ηεφγοσ 1210 και 1184. Ελπίηω φίλοι μου, πωσ κάποιοι από ςασ κα 
κζςουν ωσ ζργο ηωισ, το ςτόχο τθσ αναηιτθςθσ τζτοιων φιλικϊν ηευγαριϊν. 
 
ΘΕΑΝΩ   Κι εγϊ άραγε με ποιόν άρτιο αρικμό μοιάηω; 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ 2   Με τον 6 κοφκλα μου, τον αρικμό του γάμου, τθσ μεγάλθσ ευτυχίασ 
που κα ηιςουμε όταν παντρευτοφμε. 
 
ΘΕΑΝΩ   Ράλι τα ίδια!!! Αφοφ το ξζρεισ καλά πωσ εγϊ δεν ζχω μάτια παρά  
μόνο για τον Ρυκαγόρα. 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ 2   Εςφ ζχεισ μάτια, αλλά τον Ρυκαγόρα τον ζχουν δει ποτζ;  Ενϊ εγϊ 
είμαι ολοηϊντανοσ μπροςτά ςου. 
 
Το τφμπανο αναγγζλλει τθν ζναρξθ τθσ 2θσ ϊρασ του μακιματοσ. 
 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Θ μουςική αρμονία είναι ιδιότθτα των αρικμϊν. Οι αρικμοί 6,8,9,12 
είναι αρμονικοί.  (Ακοφγονται νότεσ με μουςικά διαςτιματα οκτάβασ , τζταρτθσ και  
πζμπτθσ) 

Ζνα μουςικό διάςτθμα μπορεί να εκφραςτεί ςαν ο λόγοσ δυο τόνων 
m

k

T

T


2

1
 όπου 

οι αρικμοί κ,m είναι ακζραιοι. Γενικά όςο μικρότεροι είναι οι αρικμοί τόςο 
μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ ςυμφωνίασ των τόνων. 
Ο Φιλόλαοσ κα ςασ εξθγιςει τϊρα, πϊσ θ μουςικι αρμονία επεκτείνεται ςε 
ολόκλθρο το Σφμπαν. 
 



                                                                                           Πσθαγόρειοι διάλογοι 
Κείμενο: Καζαπίδης Γεώργιος 

 

4 

ΦΙΛΟΛΑΟΣ   Στο ςφςτθμα του κόςμου κεντρικι κζςθ δεν ζχει θ γθ αλλά το κεντρικόν 
πφρ (θ εςτία), γφρω από το οποίο περιφζρονται διαγράφοντασ κυκλικζσ τροχιζσ θ 
γθ, θ ςελινθ, ο ιλιοσ, οι πζντε πλανιτεσ (Ερμισ, Αφροδίτθ, Άρθσ, Δίασ Κρόνοσ) οι 
απλανείσ αςτζρεσ και θ αντι-γι (αντίχκων) 
Ππωσ αυτόσ ζφα, όλα είναι αρικμόσ. Ζτςι και για τισ αποςτάςεισ των ουράνιων 
ςωμάτων από το κεντρικό πφρ ιςχφουν οι νόμοι των αρικμϊν. 
Οι αρικμθτικοί λόγοι, από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ αρμονία ςτθν μουςικι κα 
πρζπει να ςυντελοφν και ςτθν αρμονικι δομι του ςφμπαντοσ. Κατά ςυνζπεια οι 
λόγοι των αποςτάςεων πρζπει να είναι αρμονικοί. 
 
Το τφμπανο ςθμαίνει τθν λιξθ τθσ 2θσ ϊρασ. 
 
ΑΧΥΤΑΣ   Κππαςε κζλουμε και πάλι τα φϊτα ςου. Ρϊσ μπορεί να ςχετίηεται θ 
μουςικι με τουσ αρικμοφσ; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Αυτόσ ζφα, αλλά το διαπίςτωςα κι εγϊ κάνοντασ πειράματα με διάφορεσ 
χορδζσ. Πταν λοιπόν χτυπάσ ταυτόχρονα κάποιεσ χορδζσ, κα ζχεισ παρατθριςει ότι 
άλλοτε ακοφγεται ευχάριςτοσ ιχοσ και άλλοτε τελείωσ δυςάρεςτοσ. 
 
ΑΧΥΤΑΣ  Σωςτά τα λζσ. Το παρατιρθςα και μόνοσ μου παίηοντασ μια μζρα με τθν 
λφρα του ξαδζρφου μου, του Απόλλωνα. Πμωσ οι αρικμοί που κολλάνε; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Για να ακοφγεται ευχάριςτοσ ιχοσ όταν ςυνθχοφν δυο χορδζσ, πρζπει 
όπωσ αυτόσ ζφα, ο λόγοσ των μθκϊν τουσ να είναι ζνα απλό κλάςμα. Ζτςι για 
παράδειγμα αν θ μια χορδι ζχει μικοσ 12 και θ άλλθ 6 θ ςυνιχθςι τουσ μασ δίνει 

το διάςτθμα τθσ διαπαςϊν και αντιςτοιχεί ςτο λόγο 
2

1
. Αν θ δεφτερθ χορδι ζχει 

μικοσ 9 ζχουμε το διάςτθμα τθσ τζταρτθσ που αντιςτοιχεί ςτο λόγο 
4

3
 και αν ζχει 

μικοσ 8 το διάςτθμα τθσ πζμπτθσ που αντιςτοιχεί ςτο λόγο 
3

2
.  Αυτά τα διαςτιματα 

είναι όλα τουσ ςφμφωνα, δίνουν δθλαδι ευχάριςτο ακουςτικό αποτζλεςμα. 
 
ΑΧΥΤΑΣ  Μα τουσ κεοφσ είναι καυμαςτά αυτά που ακοφω. 
 

ΙΡΡΑΣΟΣ   Ρρόςεξε τϊρα φίλε μου ότι 
2

612
9


  ο αρικμθτικόσ μζςοσ των 6,12. 

Κοίτα και κάτι που είναι δικι μου ανακάλυψθ 
126

1262
8




 . Αυτό το εκφράηω 

λζγοντασ ότι ο 8 είναι ο αρμονικόσ μζςοσ των 6,12. Ππωσ βλζπεισ με χριςθ του 
αρικμθτικοφ και του αρμονικοφ μζςου μποροφμε να δθμιουργιςουμε ςφμφωνα 
μουςικά διαςτιματα. Υπάρχει και ζνασ τρίτοσ αρικμόσ που λζγεται γεωμετρικόσ 
μζςοσ των 6,12. Δεν κζλω όμωσ να ςε κουράςω περιςςότερο. 
 
ΑΧΥΤΑΣ   Ζχει κάποια ιδιαίτερθ ςθμαςία οι χορδζσ  να ζχουν μικθ 6,8,9,12; 
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ΙΡΡΑΣΟΣ   Οι αναλογίεσ των αρικμϊν παίηουν ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

μουςικι. Για παράδειγμα θ αναλογία 
12

9

8

6
  ςθμαίνει ότι όπωσ οι χορδζσ με μικθ 

12 και 9, ζτςι και οι χορδζσ με μικθ 8 και 6, δίνουν ζναν τόνο και τθν τζταρτθ του 
τόνου. 
 
ΑΧΥΤΑΣ  Καλά, τϊρα τα ζχω μπερδζψει ακόμα περιςςότερο. Ωςτόςο οφείλω να 
ομολογιςω ότι οι αρικμοί εμφανίηονται ακόμθ και εκεί, που όπωσ λανκαςμζνα  
λζνε οι καλλιτζχνεσ μασ, δεν κα ζπρεπε να υπάρχουν. 
 
ΙΡΡΑΣΣΟΣ  όπωσ αυτόσ ζφα, μουςικι είναι θ απόλαυςθ του να μετράει ο νουσ μασ 
χωρίσ να το καταλαβαίνει. 
Για δεσ όμωσ και τοφτο. Δεν ςυμφωνείσ ότι από πολλά ςτερεά ςχιματα ο κφβοσ ζχει 
τθν πιο αρμονικι μορφι; 
 
ΑΧΥΤΑΣ  Δεν κα διαφωνιςω. Τι ςχζςθ ζχει αυτό με τουσ αρικμοφσ; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Μα καλά δεν ξζρεισ ότι ο κφβοσ ζχει 6 ζδρεσ, 8 κορυφζσ ,και 12 ακμζσ; 
Ρϊσ κα μποροφςε να μθν είναι αρμονικό ςϊμα όταν αυτοί οι αρικμοί είναι 
αρμονικοί; 
 
ΕΡΙΜΕΝΙΔΘΣ  Κι αυτά που λζει ο ζρμοσ ο Φιλόλαοσ; Δεν είναι θ Γι το κζντρο του 
κόςμου; Ρωσ μπορεί να κζλει να πιςτζψουμε τζτοιεσ ανοθςίεσ; 
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ  Σςςςσ κα μασ κάψεισ. Τολμάσ να αμφιςβθτείσ τθν διδαςκαλία 
που δεν αμφιςβθτεί αυτόσ; Αν ςε άκουγαν τϊρα κα μασ ζδιωχναν με τισ κλωτςιζσ 
από τθν ςχολι αυτι τθ ςτιγμι κι εςζνα κι εμάσ μαηί. 
 
ΕΡΙΜΕΝΙΔΘΣ   Άντε να το πιςτζψω αυτό. Το άλλο όμωσ με τθν αντι-γι πϊσ να το 
δεχτϊ; Και που βρίςκεται αυτι θ αντι-γθ και δεν τθν είδε κανζνασ μζχρι τϊρα; 
 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Πλα είναι αρικμόσ, αυτόσ ζφα. Οι πλανιτεσ και τα υπόλοιπα ουράνια 
ςϊματα είναι ςυνολικά 9 ςτο πλικοσ. Πμωσ το 10 είναι πολφ πιο κεμελιϊδθσ 
αρικμόσ από το 9 αφοφ 1+2+3+4=10 και οι αρικμοί 1,2,3,4 είναι οι τζςςερισ 
κεμελιϊδεισ αρικμοί τθσ γεωμετρίασ και ςυνιςτοφν τθν ιερά τετρακτφ. Ζτςι όπωσ με 
πλθροφόρθςε ο φίλοσ μου ο Ερμόλαοσ που κακθμερινά ςυηθτά με τον Φιλόλαο, 
υπάρχει αναγκαιότθτα για τον παραπάνω λόγο να υπάρχουν 10 και όχι 9 ςϊματα. Ο 
Φιλόλαοσ πιςτεφει ότι θ αντι γθ δεν φαίνεται γιατί θ γθ είναι ςφαιρικι και το 
κατοικθμζνο μζροσ τθσ είναι ςτθν ανάποδθ μεριά από τθν αντι γθ. 
 
ΕΡΙΜΕΝΙΔΘΣ  (χαμθλόφωνα) Τι άλλο κα ακοφςω. Θ γθ δεν είναι επίπεδθ αλλά 
ςφαιρικι! Κι εγϊ που νόμιηα πωσ μόνο οι Κρθτικοί είναι ψεφτεσ!! 
 
Το τφμπανο ςθμαίνει τθν τελευταία ϊρα του μακιματοσ. 
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ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Να ξζρετε πωσ γνϊςθ δίχωσ θκικι δεν είναι γνϊςθ που μπορεί να 
βελτιϊςει τθν ηωι του ανκρϊπου. Γι αυτό ςασ δίνω μερικζσ ςυμβουλζσ και κα 
ικελα να μθν τισ πάρετε απερίςκεπτα, αλλά να προςπακιςετε να βρείτε το 
βακφτερο νόθμά τουσ που δεν είναι μόνο το κυριολεκτικό. 
 
Απόφυγε να τρϊσ ηϊα. 
 
Να απζχεισ από τα φαςόλια. 
 
Να λατρεφεισ τον πετεινό. 
 
Μθν ανακατεφεισ τθ φωτιά με ζνα ςπακί. 
 
Μθν αγγίηεισ μαφρεσ ουρζσ. 
 
Λάτρευε τουσ κεοφσ, αλλά κυςίαηε ξυπόλθτοσ. 
 
Μθν κοιτάηεισ ς’ ζναν κακρζφτθ από το φωσ τθσ λάμπασ. 
 
Μθν κόβεισ ξφλα ςτο δθμόςιο δρόμο. 
 
Μθν τρωσ το ψάρι μελανοφρι. 
 
Μθ μιλάσ χωρίσ φωσ για τισ Ρυκαγορικζσ υποκζςεισ. 
 
 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ απαγγελίασ του Ρυκαγόρα οι μακθτζσ κοιτάηονται μεταξφ 
τουσ αμιχανα , ενϊ κάποιοι κάνουν χαρακτθριςτικζσ γκριμάτςεσ που δθλϊνουν ότι 
δεν πολυκαταλαβαίνουν αυτά που ακοφνε. 
 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Και τϊρα ζχω να ςασ ανακοινϊςω δυο πολφ ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτθ 
ςχολι μασ. 
Θ πρϊτθ αφορά τον εκλεκτό ςασ ςυμμακθτι  Κππαςο τον Μεταποντίνο, ο οποίοσ 
μετά από ευδόκιμθ πενταετι φοίτθςθ γίνεται δεκτόσ ςτθν τάξθ των μυςτϊν-
μακθματικϊν.  (ακοφγονται χειροκροτιματα και επευφθμίεσ από τουσ μακθτζσ) 
Αφριο λοιπόν κα παρακαλοφςα τον Κππαςο να μαηζψει τα πράγματά του και να 
μετακομίςει από τθν τάξθ των ακουςματικϊν ςτθν τάξθ των μακθματικϊν. 
Ππωσ ςυνθκίηεται κα πρζπει να δϊςει μια χαιρετιςτιρια  διάλεξθ ςτθν τάξθ των 
μυςτϊν πάνω ςτα κζματα που ερευνάει τον τελευταίο καιρό. (χειροκροτιματα) 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Το δεφτερο κζμα αφορά μια δυςάρεςτθ ανακοίνωςθ. Πλοι ςασ  ζχετε 
ακουςτά τον Ιπποκράτθ τον Χίο. Αυτόν τον μεγάλο Γεωμζτρθ, που ανάμεςα ςτισ 
άλλεσ ανακαλφψεισ του, είναι μια νζα και πρωτοποριακι μζκοδοσ απόδειξθσ, θ 
λεγόμενθ απαγωγή ςε άτοπο, που μασ άνοιξε πλατιοφσ δρόμουσ ςτθ λογικι 
διαπραγμάτευςθ  μακθματικϊν, και όχι μόνο, κεμάτων. Και βζβαια θ μζκοδόσ του, 
του τετραγωνιςμοφ των μηνίςκων που είναι ζνα πολλά υποςχόμενο μονοπάτι που 



                                                                                           Πσθαγόρειοι διάλογοι 
Κείμενο: Καζαπίδης Γεώργιος 

 

7 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν επίλυςθ του τρομεροφ προβλιματοσ του τετραγωνιςμοφ 
του κφκλου.  
Πμωσ αλλοίμονο! Ο Ιπποκράτθσ παρζβει μια από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ 
πυκαγόρειασ αδελφότθτασ. Πλοι ξζρετε ότι «ςχάμα και βάμα, αλλά ου ςχάμα και 
τριϊβολον».  (Μετάφραςθ: ςχιμα και βιμα, αλλά όχι ςχιμα και χριμα). Ρροχκζσ 
τον ςυλλάβαμε επ’ αυτοφϊρω να παίρνει χριματα από ζναν μακθτι του, ωσ 
ανταμοιβι για τθν διδαςκαλία μιασ μεκόδου ςτουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ. Φυςικά 
μετά απ’ αυτό είμαςτε υποχρεωμζνοι να τον αποβάλουμε και να τον διαγράψουμε 
οριςτικά από τθν ςχολι. Για μασ είναι ςαν να ζχει πεκάνει! Τα χαράματα αφριο όλοι 
κα πρζπει να παραςτείτε ςτθν κθδεία του.  
 
Το τφμπανο και πάλι ςθμαίνει το τζλοσ των μακθμάτων. Οι μακθτζσ αρχίηουν να 
ψικυρίηουν μεταξφ τουσ. 
 
ΘΕΟΔΩΟΣ  Για ποια κθδεία μίλθςε αφοφ ο άνκρωποσ  είναι ολοηϊντανοσ; Ρριν 
από το μάκθμα τον είδα που ερχόταν ςτθ ςχολι. 
 
ΑΧΥΤΑΣ   Φίλε  μου ζχεισ να μάκεισ ακόμθ πάρα πολλά. Πταν κάποιοσ παραβεί  
τουσ όρκουσ που ζδωςε όταν μπικε ςτθν τάξθ των μυςτϊν, τότε αυτόματα 
διαγράφεται από τθ ςχολι και πλζον του φζρονται όλοι ςαν να μθν υπάρχει. 
Μάλιςτα ςκάβουμε και τον τάφο του και του κάνουμε  κανονικι κθδεία εκτόσ ότι το 
φζρετρο του διαγραφζντα είναι φυςικά κενό. Ωςτόςο δεν αποκθρφςςουμε  το 
επιςτθμονικό του ζργο, αφοφ αυτό κεωροφμε ότι το ζκανε με τθν βοικεια των 
κεϊν. 
 
ΘΕΟΔΩΟΣ   Ρραγματικά πολφ ςκλθρι τιμωρία για ζναν άνκρωπο!!! 
 
Τα φϊτα χαμθλϊνουν και οι μακθτζσ αποχωροφν ζνασ ζνασ με τάξθ και 
κρθςκευτικι ευλάβεια από τθν ςκθνι ενϊ ακοφγεται το ρζκβιεμ του Μότςαρτ. 
 
ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 
 
 
 
ΔΕΥΤΕΘ ΣΚΘΝΘ 
 
Η κουρτίνα που χϊριηε το ομακοείο από τθν τάξθ των μακθματικϊν ζχει τραβθχτεί 
και τϊρα φαίνεται το εςωτερικό τθσ. Στο κζντρο τθσ ςκθνισ κάκεται ο Ρυκαγόρασ 
με γυριςμζνθ πλάτθ προσ το κοινό. Έτςι κα παραμείνει μζχρι το τζλοσ του ζργου. 
Γφρω του βρίςκονται διάφορα πρόςωπα τθσ τάξθσ των μακθματικϊν, όπωσ ο 
Φιλόλαοσ, ο Ερμόλαοσ , ο Τίμαιοσ, ο Οινοπίδθσ, ο Θεαγζνθσ, ο Θυμαρίδασ. 
 
Ακοφγονται βιματα και ςτθ ςκθνι μπαίνει ο Κππαςοσ. 
 
ΕΜΟΛΑΟΣ   Ζλα Κππαςε. Καλωςόριςεσ ςτθν τάξθ των εςωτερικϊν. Κάκιςε ςε 
παρακαλϊ. (του δείχνει μια άδεια καρζκλα απζναντι από τον Ρυκαγόρα) 
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ΙΡΡΑΣΟΣ  Υγιειζνεται! 
 
Ο Κππαςοσ κάκεται αμιχανοσ και εκςταςιαςμζνοσ κακϊσ αντικρίηει τον μεγάλο 
δάςκαλο. 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Λοιπόν Κππαςε είςαι ζτοιμοσ για τον όρκο; 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Ναι δάςκαλε, εδϊ και χρόνια ηω για αυτιν τθν ςτιγμι. 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ  Να επαναλαμβάνεισ  κακαρά και δυνατά μετά από μζνα. 
(αρχίηει να απαγγζλει τον όρκο) 
«Οφ μά τον αματζρα ψυχά παραδόντα τετρακτφν, παγάν αενάου φφςεωσ ρίηωμά τ’ 
ζχουςαν» 
(όχι δεν κα προδϊςω, μα τον Ρυκαγόρα, ο οποίοσ παρζδωςε ςτθν ψυχι μασ τθν 
τετρακτφν, πθγι αιϊνιασ φφςθσ, που ζχει βακφ ρίηωμα).  
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ  Από τϊρα Κππαςε είςαι ιςότιμο μζλοσ τθσ Ρυκαγόρειασ αδελφότθτασ. 
Είςαι ζτοιμοσ για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςου; Οι φιμεσ λζνε πωσ κάτι πολφ 
ςθμαντικό ζχεισ ανακαλφψει. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Θα μου δϊςετε λίγο χρόνο, ϊςπου να τακτοποιιςω τισ ςκζψεισ μου. 
 
Σκφβει και ψάχνει μζςα ςτο ςάκο του. Βρίςκει ζναν πάπυρο τον ανοίγει και τον 
μελετάει για λίγο. 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Σφντροφοι, μετά τθν διάλεξθ κα ςασ παρακαλοφςα να μείνετε για να 
ςυηθτιςουμε ζνα επίςθσ ςοβαρό πρόβλθμα. Ο Κφλων, του οποίου τθν αίτθςθ για 
φοίτθςθ ςτθ ςχολι μασ, τθν ζχουμε κατ’ επανάλθψθ απορρίψει, ζχει αποκτιςει τον 
τελευταίο καιρό μεγάλθ πολιτικι δφναμθ. 
 
ΟΙΝΟΡΙΔΘΣ  Ζχεισ δίκαιο Ρυκαγόρα. Οι πλθροφορίεσ μου λζνε ότι οι οπαδοί του 
ζχουν ξεςθκωκεί και πιζηουν για να ανατρζψουν τθν αριςτοκρατικι παράταξθ του 
Κρότωνα. 
 
ΤΙΜΑΙΟΣ  Αυτό είναι άμεςθ απειλι για τθν Ρυκαγόρεια ςχολι. 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ  Ακριβϊσ αυτόσ είναι ο λόγοσ που κζλω να ςυνεδριάςουμε μετά. 
Τϊρα όμωσ προθγείται ο Κππαςοσ. 
 
Στο μεταξφ ο Κππαςοσ ζχει προετοιμαςτεί για τθν διάλεξθ που κα δϊςει. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Ρολφ φοβάμαι ςφντροφοι πωσ θ ανακοίνωςθ που κα κάνω κα είναι πιο 
ολζκρια για τθν ςχολι μασ, απ’ ότι οι πολιτικζσ επικζςεισ του Κφλωνα. 
 
Τα μζλθ κορυβοφνται με αυτό που ακοφνε  
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Πλα είναι αρικμόσ. 
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ΦΙΛΟΛΑΛΟΣ   Λεσ να μθν γνωρίηουμε νεαρζ μου αυτά που εμείσ ςου μάκαμε; 
 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Πλα τα γεωμετρικά μικθ πρζπει να εκφράηονται με κάποιον αρικμό. 
 
ΕΜΟΛΑΟΣ   Σαφϊσ και προφανϊσ. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Τι κα λζγατε αν ςασ αποδείκνυα πωσ υπάρχει μικοσ που δεν είναι 
αρικμόσ; 
 
Άλλα  μζλθ γελοφν ειρωνικά, ενϊ κάποιοι αρχίηουν να εξοργίηονται. 
 
ΘΥΜΑΙΔΑΣ   Τι είναι αυτά που λεσ βλάςτθμε; Αμφιςβθτείσ αυτό που αυτόσ ζφα; 
(δείχνει τον Ρυκαγόρα) Καλά ζκανα που είχα αντιρριςεισ για τθν είςοδό ςου ςτουσ 
Μακθματικοφσ.  
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Θρεμιςτε και δείτε τθν απόδειξι μου. Μετά μπορείτε να με κρίνετε. 
 
Θεωριςτε ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ  όπου ΑΒ=1 και ΑΓ=1. 
Σφμφωνα με το κεϊρθμά ςου Ρυκαγόρα, το τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ κα είναι 
ίςο με το άκροιςμα των τετραγϊνων των κάκετων πλευρϊν του. 
Δθλαδι αν χ είναι θ υποτείνουςα τότε κα ζχουμε: 
 
Χ2=12+12                        
Χ2=1+1                         
Χ2=2 
 

Αν αυτό το χ ιταν ζνασ αρικμόσ, ασ ποφμε χ=



 ,  όπου οι αριθμοί α,β δεν ζχουν 

γνήςιο κοινό διαιρζτη.   Τότε κα πρζπει (
b

a
)2=2 οπότε  α2=2β2. 

Αυτι θ ςχζςθ μασ δείχνει ότι το 2 διαιρεί  τον α.   Δθλαδι α=2γ.  
Ζτςι όμωσ 4γ2=2β2 και απλοποιϊντασ το 2 ςτα δυο μζλθ παίρνουμε 2γ2=β2   
Για τον ίδιο λόγο όπωσ και προθγουμζνωσ κα πρζπει το 2 να διαιρεί και τον αριθμό 
β.  
Αυτό όμωσ είναι άτοπο, αφοφ όπωσ ζχουμε υποκζςει από τθν αρχι οι ακζραιοι α,β 
δεν ζχουν γνιςιο κοινό διαιρζτθ.  
Γιατί καταλιξαμε ςε άτοπο; 
Αμφιβάλετε για τθν ιςχφ του Ρυκαγορείου κεϊρθματοσ;  
 
ΘΥΜΑΙΔΑΣ  Πχι βζβαια! 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Αμφιβάλετε για τθν ιςχφ τθσ μεκόδου απαγωγι ςε άτοπο που επινόθςε ο 
Ιπποκράτθσ; 
  

Α Γ 

Β 

1 

1 

Χ 
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ΕΜΟΛΑΟΣ   Ρϊσ είναι δυνατόν. Ρριν από λίγο αυτόσ ζφα για τθν ςπουδαιότθτά 
τθσ. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Άρα το λάκοσ πρζπει να βρίςκεται ςτθν υπόκεςθ ότι το χ είναι αρικμόσ. 
υνεπώσ το χ είναι ζνα μήκοσ που δεν μπορεί να εκφραςτεί με αριθμό.  
Ππερ ζδει δείξαι.        
 
Πλοι ζχουν μείνει αποςβολωμζνοι. Κοιτοφν και ξανακοιτοφν τθν απόδειξθ του 
Κππαςου δίχωσ να μποροφν να εντοπίςουν κάποιο λάκοσ ςτουσ ςυλλογιςμοφσ.  
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Θ απόδειξθ είναι ορκι. Αλίμονο! Καταλαβαίνετε τισ καταςτροφικζσ 
ςυνζπειεσ που κα ζχει για τθν διδαςκαλία μασ. 
 
 
ΕΜΟΛΑΟΣ  Αυτι θ απόδειξθ πρζπει να μείνει μεταξφ μασ. Κανζνασ άλλοσ δεν 
πρζπει να τθν μάκει. 
 
Κανζνασ, κανζνασ, ςυμφωνοφν και οι υπόλοιποι 
 
ΕΜΟΛΑΟΣ   Κππαςε κυμιςου τον όρκο μυςτικότθτασ που ζδωςεσ πριν από λίγο. 
Πχι μόνο δεν πρζπει να  πεισ τίποτα ςε κανζναν, αλλά εγϊ κα ςου πρότεινα να 
ςχίςεισ και να πετάξεισ, από τον πάπυρο και απ’ το μυαλό ςου, αυτό το 
ανοςιοφργθμα. 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ  Δεκατρείσ μινεσ παλεφω με το μυςτικό αυτό που ςαν κάλαςςα μζςα μου 
ανεβαίνει και με πνίγει. 
 
ΦΙΛΟΛΑΟΣ   (με νόθμα) Ρρόςεξε μθν ςε πνίξει καμιά πραγματικι κάλαςςα! 
 
ΙΡΡΑΣΟΣ   Ρίςτευα πωσ εδϊ κα βρω πραγματικοφσ εραςτζσ τθσ αλικειασ, μα 
γελάςτθκα απ’ ότι φαίνεται. Το μόνο που ςασ ενδιαφζρει, είναι να μθν καταρριφκεί 
θ διδαςκαλία ςασ, ότι όλα είναι αρικμόσ. 
 
ΡΟΛΛΟΙ ΜΑΗΙ   Τι κράςοσ! Αίςχοσ!  Εκάσ βζβθλε!!! 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Σωπάςτε! Ντροπι! Δεν είναι ϊρα για τζτοια. Κι εςφ Κππαςε μθν 
βιαςτείσ να γίνεισ ο Ρρομθκζασ των άρρθτων μεγεκϊν. Κςωσ αυτό που χρειάηεται, 
είναι να ανακεωριςουμε όχι το βαςικό μασ δόγμα ότι όλα είναι αρικμόσ, αλλά τθν 
αντίλθψι μασ, για το τι είναι αρικμόσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ που βλζπω να 
μασ βγάηει από τθν κρίςθ που μασ ζφερε αυτι θ απόδειξθ. Ζργο τρομερά δφςκολο 
μα το Δία.    
 
Εν τω μεταξφ  κάποιεσ φωνζσ που ακοφγονταν ζξω από τθ ςχολι ζχουν τϊρα 
πυκνϊςει ενϊ ακοφγονται κακαρά και κάποια ςυνκιματα όπωσ, κάκαρςθ, κάνατοσ 
ςτουσ άκεουσ, ζξω ο Ρυκαγόρασ και το ςυνάφι του από τον Κρότωνα. 
Κάποιοι αλαφιαςμζνοι μακθτζσ μπαίνουν μζςα ςτθν αίκουςα. 
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ΦΙΛΟΛΑΟΣ  Εκάσ βζβθλοι!!!! 
 
ΜΑΘΘΤΘΣ  Τι εκάσ βζβθλοι και πράςινα άλογα μου λζτε. Ο Κφλων και οι οπαδοί του 
ζχουν ειςβάλει ςτο προαφλιο και ζχουν βάλει φωτιζσ παντοφ! Το γυμναςτιριο και 
το ωδείο καίγονται, ενϊ αυτοί πλθςιάηουν προσ τα εδϊ με άγριεσ διακζςεισ. 
 
ΦΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ   Κλειδϊςτε τισ πόρτεσ. Κανείσ να μθν ξεφφγει! Θ Δθμοκρατία 
δεν ζχει ανάγκθ τουσ μακθματικοφσ! 
 
Ρλικοσ αυτοςχζδιων εμπρθςτικϊν μθχανιςμϊν πζφτουν μζςα ςτθν αίκουςα 
πυρπολϊντασ τθν. Οι παριςτάμενοι ςτθν αίκουςα είναι πια εκτόσ ελζγχου και 
κινοφνται ςαν παγιδευμζνα ηϊα φωνάηοντασ ΦΩΤΙΑ!  ΦΩΤΙΑ!  ΦΩΤΙΑ!!!!!! 
Ξαφνικά παγϊνουν όλοι ςε διάφορεσ ςτάςεισ. Μόνο ο Ρυκαγόρασ κινείται. Έρχεται 
μπροςτά ςτθν ςκθνι και απευκφνεται ςτο κοινό. 
 
ΡΥΘΑΓΟΑΣ   Πλουσ εμάσ (δείχνει τουσ ακίνθτουσ θκοποιοφσ) κα μασ κρίνει μια 
μζρα θ ιςτορία. Πμωσ  ειλικρινά πιςτζψτε με! Τα μαθηματικά είναι η βάςη του 
πολιτιςμοφ μασ. (κάνει να φφγει, αλλά ξαναγυρίηει προσ το κοινό 
ςυμπλθρϊνοντασ:) Και η δημοκρατία μασ ζχει ανάγκη όλουσ! (υποκλίνεται ςτο 
κοινό). 
 
 

ΣΕΛΟ 


