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ΙΩΝΕΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λέξη Φιλοσοφία παράγεται από το φιλόσοφος = φίλος της σοφίας, πού οι αρχαίοι Έλληνες την εν-

νοούσαν ως γνώση και μάθηση. Φιλοσοφία λοιπόν είναι η αγάπη, ο έρωτας για τη γνώση και τη μάθηση, 
η όρεξη για τη σπουδή των πραγμάτων. Δεν μπορεί να δοθεί ένας γενικά παραδεχτός και στερεότυπος ο-
ρισμός της φιλοσοφίας. Υπάρχουν τόσοι ορισμοί της, όσοι και οι φιλόσοφοι. Μπορούμε να τη θεωρή-
σουμε ως μια καθολική επιστήμη του κόσμου και της ζωής, πού επιζητεί να μας δώσει μια ενιαία εικόνα 
τους. 
Μπορούμε να δώσουμε στη λέξη δύο έννοιες.  

Ή πρώτη έννοια μας οδηγεί να θεωρήσουμε τη φιλοσοφία τόσο παλαιά, όσο και την ίδια την ανθρω-
πότητα. Από τη στιγμή πού ο άνθρωπος βρέθηκε άοπλος κι αδύναμος πάνω στη γη, στάθηκε έκπληκτος, 
όλο θαυμασμό, απορία και φόβο μπροστά στα φαινόμενα του κόσμου. Έχοντας έμφυτη την ορμή για 
γνώση, όπως γράφει ο Αριστοτέλης («πάντες οι άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει»), πάσχισε να τον 
γνωρίσει, για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και να συντηρηθεί στον αγώνα για την 
ύπαρξή του. Από τα πανάρχαια χρόνια οι ανθρώπινες ομάδες είχαν ένα όραμα για τον κόσμο, μιαν αντί-
ληψη της ζωής, τις πίστες και τις ιδέες τους. Όλοι οι μύθοι τους εκφράζουν την προσπάθεια τους να κα-
ταλαγιάσουν μέσα τους την απορία και την έκπληξη για τον κόσμο και τη ζωή, να ερμηνεύσουν τα γύρω 
τους φαινόμενα, το κοσμικό θαύμα. Οι ερμηνείες τους, βέβαια, ήταν μυθικές ή μαγικοθρησκευτικές και 
επομένως απλοϊκές. Ήταν προϊόντα των πόθων και της φαντασίας τους. 

Με τη δεύτερη έννοια της λέξης, η φιλοσοφία είναι ένας κριτικός στοχασμός για όλα τα προβλήματα 
του κόσμου, της ζωής και του ανθρώπου και για τις λύσεις, που δίνει σ’ αυτά το ανθρώπινο πνεύμα. Ο 
φιλόσοφος προσπαθεί να ερμηνεύσει  το κοσμικό θαύμα με το λογικό και από φυσικές αιτίες. Ρίζα της 
φιλοσοφίας είναι ο «θαυμασμός» και ταυτόχρονα η συγκλονιστική απορία για το κοσμικό θαύμα, όπως 
παρατηρεί ο Αριστοτέλης στα «Μεταφυσικά» του («δια το θαυμάζειν οι άνθρωποι καί νυν και το πρώτον 
ήρξαντο φιλοσοφείν... ό απορών καί θαυμάζων οίεται άγνοείν»). Ο θαυμασμός δυναμώνει και την έμφυ-
τη ορμή για γνώση. 

Η φιλοσοφία, ως καθολική και κριτική θεωρία του κόσμου και της ζωής, γεννήθηκε, σε μια κρίσιμη 
ώρα της ιστορίας του πνεύματος, στην Ιωνία της Μικράς Ασίας, από τους Έλληνες, τον 7ο π.Χ. αιώνα. 
Οι πρώτοι Ίωνες στοχαστές ονομάτηκαν υλοζωϊστές, γιατί θεώρησαν ότι η ύλη έχει μέσα της ζωή και 
συμπεριφέρεται ως ζωντανό στοιχείο. Πρώτοι αυτοί ένιωσαν την ανάγκη της «γνώσης για τη γνώση», 
χωρίς άμεσους πρακτικούς ωφελιμιστικούς σκοπούς. Τη γέννηση της φιλοσοφίας στην Ιωνία ο Έρνέστος 
Ρενάν ονόμασε «ελληνικό θαύμα». Οι Ίωνες φιλόσοφοι (Θαλής, Αναξιμένης, Αναξίμανδρος, Ηράκλει-
τος) πρώτοι άνοιξαν το δρόμο της φιλοσοφίας και της επιστημονικής γνώσης. Θραύοντας τα μάγια του 
μύθου και τα μυθικά κοσμοείδωλα, ελευθέρωσαν το ανθρώπινο πνεύμα, για να σπουδάσει και να ερμη-
νεύσει τα κοσμικά φαινόμενα με το λογικό, να βρει τις πρώτες αιτίες των όντων, να καταχτήσει την αλη-
θινή γνώση, χωρίς να καταφεύγει σε υπερφυσικές και μυστικές δυνάμεις. Έτσι, οι Ίωνες φιλόσοφοι θεω-
ρούνται οι ιδρυτές της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Αυτοί θεμελίωσαν την ανιδιοτέλεια της έρευνας  
και καλλιέργησαν τα καθαρά θεωρητικά ενδιαφέροντα, εγγύηση για την κατάχτηση της αλήθειας και της 
εξέλιξης της επιστήμης. Στην Ανατολή, αντίθετα, η γνώση και η έρευνα ήταν έργα του ιερατείου και συν-
δέονταν με πρακτικούς σκοπούς. 

Οι Ίωνες φιλόσοφοι είχαν στραμμένη τη ματιά τους στα κοσμικά φαινόμενα, γι’ αυτό τους ονόμασαν 
και κοσμολόγους. Με τους σοφιστές και το Σωκράτη, η φιλοσοφία ασχολείται και με τον άνθρωπο και 
την ηθική πράξη του να γίνει ενάρετος και να ζήσει σωστά ως πολίτης, να πράττει σύμφωνα με ορισμένες 
αρχές και κανόνες. Έτσι, η φιλοσοφία χωρίστηκε από τότε σε θεωρητική και πρακτική (ηθική), πού υπο-
διαιρούνται σε κλάδους. 

Στην αφετηρία της η φιλοσοφία ήταν μια καθολική γνώση, πού περιλάμβανε όλες τις επιστήμες. Ήταν 
μια γνώση εγκυκλοπαιδική. Οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν σοφοί. Για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη η 
φυσική ήταν τμήμα της φιλοσοφίας. Τα μαθηματικά ήταν στενά συνδεμένα με τη φιλοσοφία (Θαλής, 
Πυθαγόρας). Σιγά - σιγά από την καθολική αυτήν επιστήμη δημιουργήθηκαν οι επιμέρους επιστήμες. 
Η γεωμετρία αποσπάστηκε καθαρά από τη φιλοσοφία με τον Ευκλείδη (γύρω στο 300 π.Χ.), η μηχανική 
(ως θεωρία της κίνησης) από τον Αρχιμήδη (γύρω στο 250 π.Χ.). Κατά τους τελευταίους π.Χ. αιώνες α-
ποχωρίστηκαν από τη φιλοσοφία αρκετές επιμέρους επιστήμες, που ειδικεύτηκαν, καθορίζοντας το αντι-



2 

κείμενο τους και διαμορφώνοντας δικές τους μεθόδους. Έτσι, η φιλολογία και η ιστορία της λογοτεχνίας 
έγιναν στην Αλεξάνδρεια αυτοτελείς επιστήμες. 
 
 
 

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ 
 

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελ-
λάδας. Γεννήθηκε περίπου το 625 π.Χ. στη Μίλητο και πέθανε περίπου το 546 
π.χ. Ο πατέρας του λεγόταν Εξαμύης και η μητέρα του Κλεοβουλίνη. Ανήκε 
σε ευγενική γενιά. Τη μόρφωσή του την πήρε από τους Αιγυπτίους ιερείς. Ό-
ταν γύρισε στη Μίλητο, ίδρυσε σχολή. Μαθητής του και διάδοχός του ήταν ο 
Αναξίμανδρος. 

Κατά την παράδοση, οι έξι από τους επτά σοφούς αναγνώριζαν τα πρωτεία 
της σοφίας στο Θαλή, που όμως ήταν τόσο μετριόφρων, ώστε αναγνώριζε τα 
πρωτεία της σοφίας μόνο στο Θεό. 

Η μητέρα του, όταν ήταν νέος, τον προέτρεπε να παντρευτεί. Αυτός της 
απαντούσε «όπου καιρός», δηλαδή «δεν είναι ακόμη καιρός». Όταν γέρασε και η μητέρα του έλεγε το ί-
διο πράγμα, απαντούσε: «Ουκέτι καιρός», δηλαδή «Πέρασε πια ο καιρός». 

Ο Θαλής δεν ενδιαφερόταν για τα χρήματα. Γι’ αυτό, οι φίλοι και συγγενείς του τον κορόϊδευαν ότι 
τάχα δεν μπορούσε να πλουτίσει. Ο Θαλής, όμως, σαν άριστος μετεωρολόγος, προέβλεψε ότι εκείνη τη 
χρονιά θα είχαν οι ελαιώνες καλή σοδειά, ενοικίασε τη σοδειά της Μιλήτου και της Χίου κι όταν έφτασε 
η συγκομιδή, κέρδισε πάρα πολλά χρήματα και τότε μπόρεσε να πει: «Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε ότι 
ώρα θέλουμε χρήματα, αλλά προτιμούμε να ασχολούμαστε με πιο σοβαρά πράγματα». Κατά τον Έρμιπ-
πο ο Θαλής συνήθιζε να λέει: «Για τρία πράγματα ευγνωμονώ την τύχη. Ότι γεννήθηκα πρώτα άνθρωπος 
και όχι θηρίο, δεύτερον άντρας και όχι γυναίκα και τρίτο, Έλληνας και όχι βάρβαρος». 

Το έργο του Θαλή είναι τεράστιο. Στα μαθηματικά επινόησε την απόδειξη. Η επινόηση αυτή θεωρεί-
ται ότι αποτέλεσε τη βάση για την δημιουργία του πολιτισμού. Ερμήνευσε σωστά την έκλειψη του Ηλί-
ου. Είπε πρώτος ότι η Σελήνη παίρνει το φως από τον ήλιο και, τέλος, βρήκε ότι ο πολικός αστέρας μπο-
ρεί να χρησιμέψει σαν οδηγός για τους ναυτικούς τη νύχτα. 

Στη Φυσική ο Θαλής ανακάλυψε το μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό. Ακόμη όταν βρισκόταν στην Αί-
γυπτο ερμήνευσε τις πλημμύρες του Νείλου και τις απόδωσε σε ετήσιους ανέμους. 
Εκεί όμως που πραγματικά έδωσε τον καλύτερο εαυτό του είναι η Φιλοσοφία. Θεώρησε συνολικά τον 
κόσμο και προσπάθησε να αναγάγει όλα τα φαινόμενα σε μια αρχή. 
Για αυτόν, το κύριο συστατικό του κόσμου ήταν το νερό, γιατί, όπως έλεγε, και η ζωή μεταδίνεται δια 
μέσου της «υγράς οδού». 
 
 
 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 
 

Ο φιλόσοφος Αναξίμανδρος, από τη Μίλητο, μαθητής του Θαλή, γεννήθηκε 
στα 611 π.Χ. και πέθανε στα 547 π.Χ. Θεώρησε ως αρχή του κόσμου το «άπει-
ρο», αμφισβητώντας έτσι την προηγούμενη θεώρηση του δασκάλου του με 
πνεύμα οξείας επιστημονικότητας. Συνέγραψε έναν πεζό λόγο στην ιωνική διά-
λεκτο, ο οποίος έχει διασωθεί αποσπασματικά. Θεώρησε το «άπειρο» ως πρω-
ταρχική πηγή ζωής αφού παρατήρησε την αντίθεση μεταξύ θερμού και ψυχρού 
στοιχείου, μεταξύ υγρού και ξηρού. Η αρχή επομένως του κόσμου θα ήταν πε-
ρισσότερο λογικό να αναζητηθεί σε μιαν άλλη πηγή που δημιούργησε αυτές τις 
αντιθέσεις, παρά να θεωρηθεί κάποιο από αυτά τα στοιχεία ως επικρατέστερο 

έναντι των άλλων και ως πρωταρχικό. Αυτή την άλλη πηγή λοιπόν ονόμασε «άπειρο», εκ του οποίου πο-
ρεύονται και τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης. Ο Αναξίμανδρος επιπρόσθετα σημείωνε: «τα πράγματα 
δίνουν ικανοποίηση και επανόρθωση το ένα στο άλλο για την αδικία, όπως αυτή καθορίζεται σύμ-
φωνα με τις επιταγές του χρόνου». Αυτή η αντίληψη του δικαίου και της αδικίας επαναλαμβάνεται πε-
ρισσότερο από μια φορές στην ιωνική φυσική φιλοσοφία και πάντοτε με την ίδια σύνδεση. Αναφέρεται 
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στην κυριαρχία ενός φυσικού στοιχείου έναντι του άλλου. Ο σχηματισμός του κόσμου οφείλεται στο δια-
χωρισμό των αντιθέτων. 

Η γη, θεώρησε ο Αναξίμανδρος, δε στηρίζεται πουθενά αλλά αιωρείται ελεύθερη στο διάστημα εξαι-
τίας δυνάμεων που ασκούνται πάνω της και αλληλοεξουδετερώνονται. Όσον αφορά το σχήμα της γης, 
έδωσε μια ενδιάμεση θεώρηση μεταξύ της θεωρίας του Θαλή - ότι η γη είναι δίσκος - και της θεωρίας 
των Πυθαγορείων - ότι η γη είναι σφαίρα-, ότι δηλαδή η γη είναι ένας ελλιπής κύλινδρος σε αναλογία με 
το σχήμα μιας κολόνας. Επίσης θεώρησε ότι τα έμβια όντα προήλθαν από τη θάλασσα.  

Ο Αναξίμανδρος εκτός της αδιαμφισβήτητης επιστημονικής του αξίας, επέδειξε υποδειγματικό θάρ-
ρος αμφισβητώντας ευθέως τα επιστημονικά πορίσματα της εποχής του, καθώς και τις αντιλήψεις της τό-
τε πνευματικής ηγεσίας. Είναι οπότε αξιέπαινος τόσο ο ίδιος για την αξιόλογη στάση ζωής του, όσο και 
το πνευματικώς ελεύθερο κλίμα της εποχής που παραχωρούσε αφειδώς πεδία ανάπτυξης των υγιών, τεκ-
μηριωμένων θεωριών, έστω κι αν αυτές έρχονταν σε κατά μέτωπο σύγκρουση με τα ως τότε καθιερωμέ-
να. 
 
 
 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 
 

Ο τελευταίος αντιπρόσωπος της Μιλήσιας σχολής που διαλύθηκε το 494 
π.Χ., όταν οι Πέρσες κατάλαβαν την πόλη. Ήταν γιος του Ευρυστράτου και 
γεννήθηκε το 595 π.Χ. Πέθανε το 528 π.Χ. Ήταν μαθητής και φίλος του Αναξί-
μανδρου, που επέδρασε σημαντικά επάνω του. Ωστόσο ο Αναξιμένης δε συμ-
μερίστηκε τη γνώμη του δασκάλου του, ότι αρχή των πάντων είναι το άπειρο, 
και διαμόρφωσε δική του κοσμοθεωρία, σύμφωνα με την οποία τα πάντα φτιά-
χτηκαν από τον "αέρα", ουσία αεικίνητη, απεριόριστη, που βρισκόταν σε διαρ-
κή αλλοίωση. 

Η βασική ιδιότητα του ήλιου έγκειται στη δυνατότητά του να πυκνώνεται 
(οπότε και δίνει τα νέφη, το νερό, τη γη, τις πέτρες) και να αραιώνεται (τότε 
φτιάχνεται η φωτιά, από την οποία γίνονται τα αστέρια και ο ήλιος). Φανταζό-
ταν τη γη μια πλατεία που στέκει μετέωρη στον αέρα και που γύρω της περι-

στρέφεται όλο το ουράνιο σύστημα. Ο Αναξιμένης είναι ο πρώτος που υποστήριξε ότι η σελήνη παίρνει 
το φως της από τον ήλιο. Καταπιάστηκε να εξηγήσει και τις εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης. 

Σημαντικές είναι οι μελέτες που έκανε ο Μιλήσιος σοφός γύρω από τη μετεωρολογία. Έδωσε ενδια-
φέρουσες και σωστές εξηγήσεις στο σχηματισμό της βροχής, του χαλαζιού και του χιονιού. Επίσης εξή-
γησε ότι οι άνεμοι προέρχονται από την αραίωση του αέρα. Ανάλυσε σωστά και το φαινόμενο της ίριδας 
που εμφανίζεται, όταν οι ηλιακές ακτίνες πέσουν σε πυκνό νέφος. Έδωσε και δική του εξήγηση στους 
σεισμούς. Σύμφωνα μ’ αυτήν, τα ρήγματα που προκαλούνταν από την αποξήρανση του εδάφους δημι-
ουργούσαν τους σεισμούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αναξιμένης έβαλε τις βάσεις για τη σωστή μελέτη και 
έρευνα πολλών μετεωρολογικών φαινομένων. 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 
 

Ο Ηράκλειτος γεννήθηκε στην Έφεσο κατά το 544 πΧ. Ο θάνατός του δεν 
έχει ορισθεί επακριβώς. Αν λάβουμε όμως υπόψη ότι η ακμή του συμπίπτει με 
την 69η Ολυμπιάδα (504 πΧ.-501 πΧ) και ότι έζησε 60 έτη μπορούμε να δε-
χθούμε ότι πέθανε το 484 πΧ. Πατέρας του αναφέρεται ο Βλύσων (ή Βλόσων) ή 
Ηράκων. Ανήκε στο γένος των Ανδροκλειδών, εκείνων δηλαδή που υπό την αρ-
χηγία του Ανδρόκλου, του γιου του Βασιλέα των Αθηνών Κόδρου, ξεκίνησαν 
από την Αθήνα και έκτισαν στην Ιωνία (Μ. Ασία) την Έφεσο. 

Αριστοκράτης στην καταγωγή, ήταν αντίπαλος τόσο της τυραννίας, όσο και 
της δημοκρατίας. Πήρε μέρος στους πολιτικούς αγώνες της πατρίδας του, στο 
πλευρό πάντοτε των αριστοκρατών, καταδικάζοντας την αρχή της ισότητας. Τον 
θεωρούσαν από τους πιο βαθυστόχαστους φιλοσόφους στην εποχή του, αλλά 
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και σήμερα τον κατατάσσουν, μαζί με το Δημόκριτο, στους προδρόμους των σύγχρονων φυσικών επι-
στημών. Τη φιλοσοφία του τη διατύπωσε στο σύγγραμμά του «Περί φύσεως», χωρίς ακριβείς αποδείξεις, 
με χτυπητούς αφορισμούς, σύντομους, που να μοιάζουν σαν χρησμοί. Για το ύφος του αυτό τον ονόμα-
σαν «σκοτεινό». 

To αντικείμενο της φιλοσοφίας του δεν είναι η υλική αρχή αυτού του κόσμου αλλά ο εσωτερικός 
ρυθμός, ο Λόγος για τον οποίο κινείται και ρυθμίζεται. Ο Ηράκλειτος είναι ο φιλόσοφος του αιώνιου γί-
γνεσθαι. Η κίνηση αυτή του γίγνεσθαι εκφράζεται με την συνεχή ροή του ποταμού που ολοένα ανανεώ-
νεται. Μέσα στον Λόγο, ο Ηράκλειτος, δένει ένα μόνο υλικό στοιχείο, το Πυρ. Η ύπαρξη του Πυρός δη-
μιουργεί μαζί με τον Λόγο ένα κόσμο άπειρο, άναρχο, ανώλεθρο, αυτορυθμιζόμενο που μετατρέπεται σε 
ποικίλες μορφές. Ο κόσμος αυτός είναι η αρμονία των αντιθέσεων. Οι αντιθέσεις δημιουργούν την ενό-
τητα των πάντων με την σύνθεση τους. Το καλό και το κακό είναι οι αντίθετες όψεις του ίδιου πράγμα-
τος. «Για τον Θεό όλα είναι ωραία και καλά και δίκαια, όμως οι άνθρωποι άλλα θεωρούν άδικα κι άλλα 
δίκαια» λέει. Από τα λιγοστά αποσπάσματα που έχουν διασωθεί φαίνεται πως ο χαρακτήρας του γραπτού 
έργου του είναι αποφθεγματικός. Η δομή και η σύνθεση των αφορισμών του είναι λεπτομερειακά επε-
ξεργασμένη και το ύφος του αινιγματικό. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός λόγος για τον οποίο αποκλήθη-
κε «σκοτεινός». 

Ο Ηράκλειτος διακήρυττε πως όλα μεταβάλλονται, τίποτε δε μένει σταθερό, ακίνητο: «τα πάντα ρει, 
δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης», «αεί γίγνεσθαι και μεταβάλλεσθαι και μηδέποτε το αυτό μέ-
νειν». Την αδιάκοπη αυτή κίνηση (ροή), κατά την οποία τα πάντα γίνονται και καταστρέφονται, ο Ηρά-
κλειτος την έβλεπε ως μια αέναη πάλη αντίθετων αρχών, "εναντιοδρομία": πάντα κατ’ έριν γίγνεσθαι. 
Την κίνηση αυτή και την αλλαγή την υπηρετούν ευεργετικές αντιθέσεις: το αντίξοον συμφέρον και εκ 
των διαφερόντων καλλίστην αρμονίην. Πηγή για τις σωστές αυτές γνώσεις είναι το λογικό, ο Λόγος. Ο 
Λόγος, στον Ηράκλειτο δεν είναι δεμένος με μεταφυσικές, ιδεαλιστικές αντιλήψεις. 

Για το Λόγο έκανε μια έκθεση, που η επίδρασή της φτάνει μέχρι τα χρόνια μας. Όλα στον κόσμο γί-
νονται λογικά, σύμφωνα μ’ έναν αυστηρό νόμο, αδιάφορα αν δεν το αισθάνονται οι άνθρωποι. Ο Λόγος 
είναι ο κοσμικός νόμος, η δύναμη που βρίσκεται μέσα στα πράγματα. Το ανθρώπινο λογικό είναι ένα 
κομμάτι, μια συνέπεια του Κοσμικού Λόγου. Παίρνοντας μέρος σ' αυτόν οι άνθρωποι γίνονται λογικοί. 
Γι’ αυτό ο Λόγος είναι κοινός και υποχρεωτικός για όλους, μ’ όλο που οι άνθρωποι φαντάζονται και συλ-
λογιούνται και ενεργούν ελεύθερα. Η Δικαιοσύνη και η ηθική έχουν την πηγή τους  στον Κοσμικό Λόγο. 
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεω-
ρητικός της μουσικής. Μέγας σοφός της αρχαιότητος, ο ιδρυτής της λεγομένης Ιταλικής Πυθαγορείου 
Σχολής.  Είναι ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε ένα άρτιο σύστη-
μα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεω-
μετρικές αποδείξεις. Γεννήθηκε σε χρονολογία που δεν μας είναι γνωστή, αλλά που εικάζεται πως είναι 
μεταξύ των ετών 580 - 572 π.Χ. και ως επικρατέστερος τόπος γεννήσεως παραδίδεται η νήσος Σάμος. 
Ήταν γιός του Μνησάρχου του δακτυλογράφου και της ωραιοτάτης Πυθαΐδος. Με σύσταση του Σαμίου 
τυράννου Πολυκράτη, πήγε στην Αίγυπτο κοντά στον Άμασιν. Έμεινε εκεί, έμαθε τη γλώσσα των Αιγυ-
πτίων, μυήθηκε στα αιγυπτιακά άδυτα και μελέτησε τις Βίβλους των. Ύστερα πήγε στην Κρήτη και μαζί 
με τον Επιμενίδη κατέβηκαν στο Ιδαΐον άντρον. Είχε δάσκαλο τον Φερεκύδη, στην Λέσβο, και τον Ανα-
ξίμανδρο στη Μίλητο. Επιστρέφοντας στη Σάμο και θέλοντας να διαδώσει τις γνώσεις του, δεν έγινε ού-
τε κατανοητός ούτε πιστευτός. Γι’ αυτό το λόγο πήγε στη Σικελία, όπου τον υπεδέχθησαν με ευμένεια 
διάφορες ιταλικές πόλεις. Ιδιαίτερα στον Κρότωνα, όπου και νυμφεύθηκε, ίδρυσε την πρώτη εταιρεία και 
μύησε τους πρώτους μαθητές του. Πέθανε στο Μεταπόντιο της Ιταλικής Λευκανίας σε μεγάλη ηλικία, 
περί το 500 - 490 π.Χ. 

Το αντικείμενο ενασχόλησης του Πυθαγόρα ήταν η καθοδήγηση μιας «εταιρείας». Αυτή η εταιρεία 
ήταν μία μυστική, θρησκευτική κίνηση, που είχε αναπτύξει και έντονη πολιτική δραστηριότητα. 

Οι Πυθαγόρειοι του 5ου αιώνα π.Χ. συγκαταλέγονται στους πιο σημαντικούς επιστήμονες του καιρού 
τους και ο Πυθαγόρας φαίνεται να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την επιστήμη. Στο Πυθαγόρειο σύστημα οι 
θρησκευτικοί και φιλοσοφικοί στόχοι είναι αλληλένδετοι. 

Από την εποχή του Doring έχει προβληθεί η σκέψη πως η ιδέα της κάθαρσης αποτελεί κλειδί για την 
κατανόηση της σχέσης θρησκείας και επιστήμης στον αρχικό Πυθαγορισμό. Η ιδέα της κάθαρσης δια της 
επιστήμης, απ΄ ότι είναι γνωστό, δεν αποδόθηκε στον Πυθαγόρα παρά μόνο από τον Ιάμβλιχο. Βέβαια ο 
Αριστόξενος, ο Ηρόδοτος ,ο Εμπεδοκλής και ο Ίωνας από την Χίο αποκαλούν τον Πυθαγόρα: «πολυμα-
θή, ιστορικό και σοφιστή». 

Γύρω από το χαρακτηρισμό του Πυθαγόρα ως «σοφιστή» επικρατεί διχογνωμία. Μερικοί στη λέξη 
σοφιστής δίνουν την έννοια «επιστήμονας», σημασιολόγηση που άλλοι απορρίπτουν. Η λέξη σοφιστής 
σύμφωνα με τους Liddel και Scott αρχικά σήμαινε από τη μια αυτόν που κατείχε καλά την τέχνη του και 
από την άλλη τον φρόνιμο, τον συνετό. 

Αρχικά είχαν αποδοθεί στον Πυθαγόρα οι ιδιότητες του «σαμάνου»: του εκστασιαζόμενου, δηλαδή, 
μάγου και θεραπευτή, του θαυματοποιού θεραπευτή. 

Ο Εκαταίος ο Αβδηρίτης και ο Αντικλείδης παρουσιάζουν τον Πυθαγόρα ως τον εισηγητή της γεωμε-
τρίας στην Ελλάδα από την Αίγυπτο. Στον ίδιο τον Πυθαγόρα αποδίδονται οι βασικές ιδέες της «θεωρί-
ας» του «κόσμου» και της «κάθαρσης», ιδέες που συνέχουν τις δύο τάσεις της Πυθαγόρειας σχολής, την 
επιστημονική και τη θρησκευτική. 

O Αέτιος λέει πως ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη «κόσμος», αποδίδοντάς 
της την έννοια της «του όλου περιοχής». Την άποψη του Αετίου αμφισβητούν οι Kirk και Raven, υπο-
στηρίζοντας πως ο Πυθαγόρας χρησιμοποιούσε τη λέξη «κόσμος» με την έννοια της τάξης του σύμπα-
ντος. Στοχαζόμενος την αρχή της τάξης, που αποκαλύπτεται ότι διέπει το σύμπαν και ρυθμίζει την κίνη-
ση των ουράνιων σωμάτων, και εφαρμόζοντας την κοσμική τάξη στον εσωτερικό του κόσμο, ο άνθρωπος 
μπορεί προοδευτικά να αποκτήσει «αθανασία». 
Μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που έκανε ο Πυθαγόρας είναι η αριθμητική ερμηνεία του σύμπαντος. 
Μετρώντας τα κατάλληλα μήκη της χορδής ενός μονόχορδου, διαπίστωσε πως τα σύμφωνα μουσικά δια-
στήματα μπορεί να εκφρασθούν σε απλές αριθμητικές αναλογίες των τεσσάρων πρώτων ακεραίων αριθ-
μών. Σ’ αυτόν αποδίδονται οι αριθμητικοί λόγοι της οκτάβας (2/1, δια πασών), της τέταρτης (4/3, δια 
τεσσάρων), της πέμπτης (3/2, δια πέντε) και του μείζονος τόνου (9/8 που είναι η διαφορά μεταξύ τέταρ-
της και πέμπτης). Το ενδιαφέρον του Πυθαγόρα για τη μουσική αρμονία οδηγεί στη σκέψη σε αυτόν να 
αποδοθεί και η θεωρία της «Αρμονίας των Σφαιρών». Επίσης έχουν αποδοθεί σε αυτόν διάφορες γεωμε-
τρικές ανακαλύψεις με γνωστότερο το ομώνυμό του θεώρημα. 
Ορισμένοι αρχαίοι συγγραφείς απέδωσαν στον Πυθαγόρα την ανακάλυψη πως ο Εωσφόρος (Αυγερινός) 
και ο Έσπερος (Αποσπερίτης) είναι ο ίδιος αστέρας, η Αφροδίτη. Άλλοι απέδωσαν αυτήν την ανακάλυψη 
στον Παρμενίδη. 
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ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

Ο νεαρός Πυθαγόρας έχοντας βελτιώσει τις διατροφικές του συνήθειες κοντά στον Θαλή, χρησιμο-
ποιώντας με άριστο μέτρο ελαφρές και ευκολοχώνευτες τροφές, δίχως υπερβολές στην οινοποσία, απέ-
κτησε πολύ καλή υγεία, την ικανότητα να κοιμάται λίγο καθώς και διαύγεια και καθαρότητα ψυχής. Α-
κολουθώντας την προτροπή του διδασκάλου του, απέπλευσε προς την Σιδώνα θεωρώντας πως από εκεί 
θα μετέβαινε ευκολότερα προς την Αίγυπτο. Εκεί συνάντησε τους απογόνους του Μώχου, του φυσιολό-
γου-μάντη, και τους άλλους ιεροφάντες της Φοινίκης και μυήθηκε στα ιερά μυστήρια της Βύβλου και της 
Τύρου και στις τελετουργίες που ιερουργούνται σε πολλά μέρη της Συρίας. Όχι από λόγους δεισιδαιμονί-
ας αλλά από μεγάλη επιθυμία και όρεξη για μάθηση, για να μην του διαφύγει κάτι αξιοσπούδαστο που 
υποκρύπτεται στα απόρρητα μυστήρια των Θεών και στις ιερές τελετές. Εκεί έμαθε πως τα περισσότερα 
τελετουργικά στοιχεία είναι «άποικα», δηλαδή προέρχονται από αλλού και ότι κατάγονται από τα ιερά 
της Αιγύπτου. Έτσι, αποφάσισε να διαπλεύσει προς την Αίγυπτο ελπίζοντας ότι εκεί θα μετάσχει σε μυ-
στήρια θειότερα και γνησιότερα. 

Ο Ιάμβλιχος διηγείται πως κατά το ταξίδι οι Αιγύπτιοι ναύτες είχαν σκεφθεί να τον πουλήσουν διότι 
πίστευαν πως θα βγάλουν μεγάλο κέρδος από την πώληση ενός τέτοιου νέου, όμως εντός ολίγων ημερών 
άλλαξαν γνώμη βλέποντας την ασυνήθιστα ήρεμη και επιβλητική συμπεριφορά του Πυθαγόρα, καθώς 
και την μεγάλη του ικανότητα εγκράτειας στην τροφή, το ποτό και τον ύπνο. Επιπλέον, το πλοίο φαινό-
ταν να προχωρεί με ευθύτητα και ομαλά, σαν να παραστεκόταν κάποιος θεός. Έτσι οι ναύτες πίστεψαν 
πώς είναι θείος δαίμονας και διήνυσαν το υπόλοιπο ταξίδι με ευχάριστη διάθεση, συμπεριφερόμενοι σε-
μνότερα προς τον φιλόσοφο, ώσπου το πλοίο έφθασε στα παράλια της Αιγύπτου δίχως να συναντήσει 
τρικυμία. 

Αυτή την εκδοχή παραδίδει ο Ιάμβλιχος. Ο Πορφύριος όμως γράφει ότι ο Πυθαγόρας για να μεταβεί 
στην Αίγυπτο εξασφάλισε συστατικές επιστολές από τον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη για τον βασιλέα 
της Αιγύπτου Άμασι με τον οποίο ο Πολυκράτης συνδεόταν με δεσμούς φιλοξενίας, ώστε να μπορέσει να 
γίνει δεκτός από τους Αιγύπτιους ιερείς για να διδαχθεί. 

Όπως και να έχει, φαίνεται πως πρώτα ήλθε εις την Ηλιούπολη και από εκεί ταξίδεψε προς την Μέμ-
φιδα και κατόπιν έφθασε εις την Διόσπολη. Οι Αιγύπτιοι ιερείς για να δοκιμάσουν την αντοχή του τον 
υπέβαλλαν σε δύσκολα προστάγματα εντελώς αντίθετα με την ελληνική αγωγή, νομίζοντας ότι ως ξένος 
δεν θα τα κατάφερνε στην σκληρή αιγυπτιακή ιερατική εκπαίδευση. Όμως ο Πυθαγόρας επιτέλεσε όλα 
τα προστάγματα με μεγάλη προθυμία και τόσο πολύ θαυμάστηκε που έλαβε την άδεια να θυσιάζει στους 
Θεούς και να παίρνει μέρος στις φροντίδες γι' αυτούς , προνόμιο που δεν αναφέρεται να παραχωρήθηκε 
σε κανέναν άλλο ξένο. Εκεί εντρύφησε ακόμη περισσότερο στη γεωμετρία και την αστρονομία τελειο-
ποιώντας τις γνώσεις του κι έφθασε στο απόγειο της μάθησης της επιστήμης των αριθμών και της μουσι-
κής. 

Σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο ο Πυθαγόρας έμεινε 22 χρόνια στην Αίγυπτο και κατόπιν μεταφέρθηκε στη 
Βαβυλώνα, αιχμάλωτος από τους στρατιώτες του Καμβύση και ότι εκεί πέρασε ευχάριστα, συναναστρε-
φόμενος τους Μάγους, δηλαδή τους Πέρσες ιερείς και διδασκόμενος θεολογικά και αστρονομικά θέματα 
για άλλα δώδεκα έτη, επιστρέφοντας στη Σάμο βρισκόμενος στο πεντηκοστό έκτο έτος της ηλικίας του. 
Ο Πορφύριος όμως παραλαμβάνοντας την πληροφορία από τον Αριστόξενο αναφέρει πως ήταν περίπου 
40 ετών όταν έφυγε από τη Σάμο για την Ιταλία. 
 
 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Όταν ο Πυθαγόρας επέστρεψε στη Σάμο, κατασκεύασε διδασκαλείο ημικυκλικό που για αιώνες αργό-
τερα διατηρήθηκε με την ονομασία «ημικύκλιο του Πυθαγόρα», στο οποίο οι Σάμιοι συσκέπτονταν για 
τα κοινά. Το λίγο διάστημα που έμεινε στην πατρίδα του, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία κάποιων νέων, 
μεταξύ των οποίων ήταν ο Ευρυμένης ο Σάμιος, αθλητής που νίκησε πολλούς και μεγάλους αθλητές 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ οι άλλοι αθλητές σύμφωνα ακόμη με τον αρχαίο τρόπο τρέφονταν με 
τυρί και σύκα, εκείνος υπακούοντας στον Πυθαγόρα έτρωγε καθημερινά μια ορισμένη ποσότητα κρέα-
τος, δυναμώνοντας το σώμα του. Ο δε Πυθαγόρας του σύστηνε να γυμνάζεται, αλλά να μην αποβλέπει 
στην νίκη ώστε να αποφεύγει τους φθόνους που αυτή επιφέρει. Φέρεται να δίδασκε την αρχή της Ύβρεως 
και της Νέμεσης και γι’ αυτό επινόησε τη Δικαία Κούπα. Είχε φτιάξει μια κούπα εφαρμόζοντας τους νό-
μους της Φυσικής για να πίνει με μέτρο το κρασί. Υπήρχε μία γραμμή που όριζε μέχρι που έπρεπε να γε-
μίζει κανείς. Μια στάλα παραπάνω και η κούπα άδειαζε όλο το περιεχόμενο της. 
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Επίσης φέρεται να υποκίνησε την μάθηση της γεωμετρίας σε έναν νέο με το τέχνασμα να πληρώνει το 

νέο τρεις οβολούς για κάθε μάθημα που παρακολουθούσε. Όταν ο νέος είχε αντιληφθεί πλέον την υπερο-
χή των μαθηματικών και τα μάθαινε με  ευχαρίστηση, ο Πυθαγόρας προφασίστηκε αδυναμία καταβολής 
των τριών οβολών. Όπως το περίμενε, ο νέος αρνήθηκε να σταματήσει τα μαθήματα, δίχως να τον ενδια-
φέρει πλέον ο μισθός. Τότε ο Πυθαγόρας προφασίστηκε πως έπρεπε να εργαστεί για τα αναγκαία και δεν 
είχε άλλο χρόνο διαθέσιμο για να τον διδάσκει, αλλά ο νέος τόσο πολύ είχε αγαπήσει τα μαθηματικά που 
πρότεινε ο ίδιος μισθό τριών οβολών στον Πυθαγόρα για κάθε μάθημα. Λέγεται πως ο νέος ήταν συνο-
νόματος του Πυθαγόρα (και υιός του Ερατοκλέους) και πως απέπλευσε μαζί με το δάσκαλό του, όταν αυ-
τός αποφάσισε να φύγει από την Σάμο. 

Ο Πυθαγόρας επιχειρούσε με κάθε τρόπο να μεταδώσει στους συμπατριώτες του τα μαθήματα των 
αριθμών καθώς και άλλες γνώσεις της πολύ πλούσιας παιδείας του. Όμως οι Σάμιοι δεν έδειξαν το απαι-
τούμενο ενδιαφέρον ούτε και ακολούθησαν τις διδασκαλίες του στον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα ο 
Πυθαγόρας να παραιτηθεί εν τέλει από τις προσπάθειες διαπαιδαγώγησης τους. Τον θαύμαζαν βεβαίως 
και του προσέφεραν αξιώματα και μάλιστα τον ανάγκαζαν να συμμετέχει σε όλες τις δημόσιες λειτουργί-
ες, ενώ η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη την Ελλάδα που άλλοι μεγάλοι φιλόσοφοι ήρθαν στην Σάμο, ζη-
τώντας να τον συναντήσουν . Ο Πυθαγόρας διαπίστωσε ότι η συμμόρφωσή του προς τα πρόσθετα αυτά 
καθήκοντα προς την πατρίδα δυσχέραινε τη δυνατότητα να φιλοσοφεί. Επιπλέον η τυραννίδα του Πολυ-
κράτη είχε πλέον επικρατήσει και ο φιλόσοφος την θεωρούσε εν μέρει υπεύθυνη για την αδιαφορία των 
Σαμίων προς τα μαθηματικά και την φιλοσοφία. Θεωρώντας πως δεν είναι σωστό ένας άνδρας φιλόσο-
φος με ελεύθερα φρονήματα να ζει κάτω από ένα τέτοιο πολίτευμα, απεφάσισε να μετοικίσει προς την 
νότια Ιταλία - είχε δε την γνώμη πως πατρίδα του είναι η χώρα εκείνη όπου περισσότεροι άνθρωποι είναι 
δυνατόν να βρεθούν με καλή διάθεση να μαθαίνουν. 
 
 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ 

Σύμφωνα με τον Πορφύριο, ο Πυθαγόρας δεν πήγε απευθείας εις τον Κρότωνα αλλά πρώτα επισκέφ-
θηκε τους Δελφούς και κατ’ άλλους και τη Δήλο. Κατόπιν έφθασε στην Κρήτη θέλοντας να συναντήσει 
τους μύστες του Μόργου, ενός από τους Ιδαίους Δάκτυλους. Από αυτούς εκαθάρθη με την «κεραύνιαν 
λίθον», την ημέρα κοντά στην θάλασσα ξαπλωμένος μπρούμυτα και την νύχτα κοντά στον ποταμό στε-
φανωμένος με μαλλί μελανού αρνιού. Κατήλθε και στο Ιδαίο Άντρο κρατώντας μελανού αρνιού μαλλί, 
όπου παρέμεινε τις καθιερωμένες 27 ημέρες και απέδωσε προσφορές στον Δία. 

Όταν έφθασε εις την Ιταλία, πήγε πρώτα στον Κρότωνα, όπου έκανε μεγάλη εντύπωση στους εκεί κα-
τοίκους και τον υποδέχτηκαν με ευμένεια σε διάφορες ιταλικές πόλεις. Ιδιαίτερα στον Κρότωνα, όπου 
και νυμφεύθηκε, ίδρυσε την πρώτη εταιρεία και μύησε τους πρώτους μαθητές του. 

Ήταν ένας άνδρας με μακρόχρονες περιπλανήσεις και εξαιρετικός από την ίδια του τη φύση, καλά 
προικισμένος από την τύχη, φιλελεύθερος στα φρονήματα και μεγάλος, με πολλή χάρη και ευπρέπεια 
στον λόγο και στο ήθος και σε όλα τα άλλα, με αποτέλεσμα να γοητεύσει τους ανώτατους άρχοντες της 
πόλης. Και αφού είπε πολλά καλά, κατά διαταγή των αρχόντων άρχισε να συμβουλεύει τους νέους. Μετά 
απ’ αυτά, οι νέοι προσέρχονταν αθρόα κοντά στον Πυθαγόρα και ύστερα οι γυναίκες και έτσι ιδρύθηκε 
από αυτόν σύλλογος γυναικών. Η φήμη του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και απέκτησε πολλούς οπα-
δούς ακόμη και βασιλείς και δυνάστες από την γειτονική βάρβαρη χώρα. Εκείνα που έλεγε στους μαθη-
τές του δεν είναι γνωστά με βεβαιότητα διότι υπήρχε σκόπιμη σιωπή. Κυρίως γινόταν γνωστά σε όλους 
πρώτον ότι η ψυχή είναι αθάνατη και έπειτα ότι η ψυχή μεταβιβάζεται σε άλλα γένη ζώων (μετενσάρ-
κωση). Επίσης δίδασκε ότι σε μερικές περιόδους εμφανίζονται πάλι εκείνα που υπήρξαν κάποτε, τίποτε 
νέο δεν υπάρχει και ότι όλα όσα γίνονται έμψυχα πρέπει να τα θεωρούμε σαν ομογενή. Αναφέρεται πως 
πρώτος ο Πυθαγόρας έφερε στην Ελλάδα αυτά τα δόγματα. 

Με την πρώτη του δημόσια ομιλία, ενώπιον του δήμου μετέστρεψε τους πάντες υπέρ του και όπως 
αναφέρει ο Νικόμαχος περισσότεροι από δύο χιλιάδες παρακολούθησαν τους λόγους του. Γοητεύτηκαν 
δε τόσο που δεν επέστρεψαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους αλλά μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους 
έκτισαν ένα τεράστιο οίκημα ομαδικής ακροάσεως, το Ομακοείον. Και αφού αποδέχθηκαν ορισμένους 
Νόμους και παραγγέλματα απ’ αυτόν σαν να ήταν θείες υποθήκες έξω από τις οποίες τίποτε δεν έκαναν, 
παρέμειναν με ομόνοια μαζί με το σύνολο των μαθητών επευφημούμενοι και μακαριζόμενοι από όλους 
τους γύρω τους. Τις δε περιουσίες τους έθεταν σε κοινή χρήση και συγκατέλεγαν τον Πυθαγόρα μεταξύ 
των Θεών. Γι’ αυτό ένα απ’ τα απόρρητα που παρεδόθησαν σ’ αυτούς κατά τα μαθήματα, είναι η λεγό-
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μενη Τετρακτύς με την οποία ορκίζονταν για όλα όσα ήθελαν να βεβαιώσουν επικαλούμενοι τον Πυθα-
γόρα σαν κάποιο θεό: 
 

Ού, μα τον αμετέραι γενεάι παραδόντα τετρακτύν, 
παγάν αενάου φύσεως ριζώματ' έχουσαν. 

 
(Όχι, μα τον παραδόσαντα και στη δική μας γενεά την τετρακτύν, 

την πηγή αενάου φύσεως που ρίζες έχει) 
 

Και όταν ταξίδεψε προς την Ιταλία και την Σικελία, όσες πόλεις βρήκε υποδουλωμένες τη μια στην 
άλλη, άλλες από πολλά χρόνια και άλλες πρόσφατα, αφού τις ενέπνευσε με ελεύθερα φρονήματα, απε-
λευθέρωσε με την βοήθεια των ακροατών του, τον Κρότωνα, τη Σύβαρη, την Κατάνη, το Ρήγιο και μερι-
κές άλλες. Έθεσε δε και νόμους μαζί με τον Χάρωνδα από την Κατάνη και τον Ζάλευκο τον Λοκρό, με 
τους οποίους νόμους έγιναν αξιοζήλευτες για πολύ καιρό. Λέγεται πως ο Σίμιχος, ο τύραννος των Κεντο-
ριπίνων όταν άκουσε τον Πυθαγόρα, απαρνήθηκε την εξουσία και τα χρήματα και τα μοίρασε στην α-
δελφή του και στους συμπολίτες του. Ο Αριστόξενος παραδίδει πως ήρθαν κοντά του για να διδαχθούν 
Λευκανοί, Μεσσάπιοι, Λευκέτιοι και Ρωμαίοι. Ο Πυθαγόρας απέτρεψε οριστικά στάσεις και αναρχία όχι 
μόνο στην εποχή του αλλά και μεταξύ των απογόνων των μαθητών του για πολλές γενεές διατηρήθηκαν 
οι διδαχές του. Αυτός έκανε γνωστό το σοφό απόφθεγμα:  

"Με κάθε τρόπο πρέπει να διώχνεται και να καυτηριάζεται με φωτιά, και με σίδερο και με 
άλλες επινοήσεις η αρρώστια από το σώμα, η πολυτέλεια από την κοιλιά, η επανάσταση από 
την πόλη, η διχόνοια από το σπίτι και απ’ όλα μαζί η αμετρία". 

 
 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ 

Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ιδρύεται στον Κρότωνα, στην κάτω Ιταλία, η πρώτη σχολή φιλοσοφίας 
του κλασικού κόσμου, το Ομακοείο ( Ομού + Ακούμε) . Είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα 
ανάμεσα στον κόσμο των μυστηρίων και στον κόσμο των ανθρώπων. Αποτελεί την αρχή μιας πλειάδας 
σχολών φιλοσοφίας που θα δημιουργηθούν αργότερα στην Ελλάδα και στην Ρώμη. Δημιουργός της είναι 
ο Πυθαγόρας από την Σάμο. 

Η Σχολή του Κρότωνα διατήρησε τον τύπο της Μιλησίου Σχολής και περιέλαβε στους σκοπούς της 
και τις επιδιώξεις της Σχολής των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως θα λέγαμε σήμερα. 

Η θεωρία των αριθμών, η γεωμετρία, η γεωμετρική άλγεβρα και η μαθηματική θεωρία της μουσικής, 
την οποία θεωρούσαν αδελφή της αστρονομίας, έλαβαν στην Πυθαγόρειο Σχολή του Κρότωνα μεγάλη 
ανάπτυξη. Τα μαθηματικά επιτεύγματα των Πυθαγορείων θεωρούνται σπουδαία. Δεν είναι υπερβολή, 
εάν λεχθεί, ότι οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν τα σπουδαιότερα θεωρήματα της αριθμητικής και της γεωμε-
τρίας κι έθεσαν τις βάσεις του μαθηματικού οικοδομήματος της ανθρωπότητας. Παράλληλα, ο Πυθαγό-
ρας δίδαξε ότι η ψυχή είναι αθάνατη και ότι υπάρχουν μεταθανάτιος: τόσο επιβράβευση, για τους 
ενάρετους ανθρώπους, όσο και ποινές για τους μη ενάρετους (δηλαδή αμαρτωλούς ανθρώπους). 

Δεν έφτασε ποτέ στη δημοσιότητα σε λεπτομέρεια το έργο και τα αποτελέσματα των επιστημονικών 
ερευνών, ιδίως των μαθηματικών, του Πυθαγόρα και των μαθητών του. Και σήμερα ακόμη είναι πολύ 
δύσκολο να αποφανθεί κανείς για το έργο τους. Πρέπει να διαβάσει σχεδόν όλους από του 5ο π.Χ. αιώνα 
και μετέπειτα Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, οι οποίοι αναφέρονται στον Πυθαγόρα και τους Πυθα-
γόρειους. Στη δυσκολία αυτή πρέπει να προστεθεί, ότι η διδασκαλία στη Σχολή του Πυθαγόρα ήταν μυ-
στική και οι πρώτες πληροφορίες περί των πυθαγορείων θεωριών ήλθαν στη δημοσιότητα κατ’ αρχήν 
από τον Πυθαγόρειο Φιλόλαο περί το 400 π.Χ., δηλαδή 100 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του διδα-
σκάλου. Έχουν περισωθεί τρεις βιογραφίες του Πυθαγόρα γραμμένες όμως, από συγγραφείς του 3ου 
αιώναμ.Χ. (Πορφύριο, Ιάμβλιχο και Διογένη Λαέρτιο), οι οποίοι έλαβαν τις πληροφορίες τους από προ-
γενέστερους συγγραφείς, από την προφορική παράδοση κι από το θρύλο. 

Πολλοί ισχυρίζονται, λέει ο Διογένης Λαέρτιος, ότι ο Πυθαγόρας δεν άφησε κανένα σύγγραμμα. Ο 
Ηράκλειτος όμως, κάνει λόγο για το σύγγραμμα του Πυθαγόρα με τίτλο «Φυσικόν». Εκτός αυτού, του 
αποδίδονται και τα εξής συγγράμματα: «Παιδευτικόν», «Πολιτικόν», «Περί του όλου» (γραμμένο σε στί-
χους), «Ιερός λόγος», «Περί ψυχής», «Περί ευσεβείας» κ.ά.. 
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Παρόλο που το Ομακοείο λειτουργούσε με κοινοβιακό τρόπο υπήρχαν παράλληλα και δραστηριότη-
τες που απευθύνονταν στο πλατύ κοινό. Αυτές ήταν κυρίως, δημόσιες ακροάσεις πάνω σε ερωτήματα της 
καθημερινότητας και σε φιλοσοφικές λύσεις τους. 

Πολλοί ήταν αυτοί που απλά παρακολουθούσαν χωρίς να επιθυμούν την εφαρμογή των λύσεων στην 
πράξη. Άλλοι πάλι εμβάθυναν προχωρώντας στην είσοδό τους στην κοινότητα και γίνονταν μαθητές. Για 
να γίνει δεκτός μαθητής κάποιος, έπρεπε να περάσει δοκιμασίες, κυρίως ψυχολογικού τύπου. Σκοπός των 
δοκιμασιών ήταν να μπορέσει να ενεργοποιήσει, την Διάνοια και Ηθική ικανότητα. Την Διάνοια ώστε να 
μπορέσει να έχει δική του γνώμη. Και την Ηθική ικανότητα για να θέσει αυτή την Διάνοια στο κοινό κα-
λό, ελέγχοντας τις εγωιστικές τάσεις. Στα πλαίσια των μελών υπήρχαν τρεις βαθμοί. Ο Νεόφυτος, ο Α-
κουσματικός και ο Μαθηματικός. Στον βαθμό του Νεόφυτου οι δοκιμασίες ήταν λεπτότερες και κυρίως 
πάνω στην φαντασία του. Αποσκοπούσαν στο να αναπτυχθεί η δημιουργική, φαντασία απομονώνοντας 
και περιορίζοντας την φαντασιοπληξία. Η δημιουργική φαντασία διαφέρει από την φαντασιοπληξία στο 
ότι είναι ελεγχόμενη, έχει στόχο και δίνει πρακτικά αποτελέσματα. Αντίθετα η δεύτερη μας παρασύρει σε 
ουτοπικούς συνειρμούς που είναι εντελώς ανεφάρμοστοι. 

Το επίπεδο αυτό ολοκληρωνόταν όταν ο μαθητής κατάφερνε να  «στερεώσει τις συγκινήσεις και τα 
συναισθήματα του». Όταν μπορούσε να τα ελέγξει και να τα κατευθύνει. Αφού είχε μάθει να υπερισχύει 
στις υπερβολικές και αρνητικές όψεις της προσωπικότητάς του πέρναγε στο επίπεδο του Ακουσματικού. 
Η διάρκεια αυτής της φάσης ήταν περίπου πέντε χρόνια και ήταν υποχρεωμένος να κρατάει σιωπή. Έτσι 
μάθαινε πως να βελτιώνει και να χειρίζεται τις δικές του δυνάμεις και αρετές. Γεωμετρία θα άρχιζε να 
μαθαίνει από τα 28 χρόνια του και μετά. Μέχρι τότε, η εκπαίδευση στόχευε στην διαπαιδαγώγηση της 
προσωπικότητάς του. Στα 28 χρόνια (7× 4 = 28)  συμπληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος ζωής για τον 
άνθρωπο. Επτά χρόνια για κάθε ένα από τα σώματα της προσωπικότητας. Τα σώματα αυτά είναι:  
α) το φυσικό,   β) το ζωτικό,   γ) το συναισθηματικό και   δ) το συγκεκριμένο νοητικό.  

Αφού είχε διαπαιδαγωγήσει την προσωπικότητα ο μαθητής τότε μπορούσε να εμβαθύνει, ελαχιστο-
ποιώντας τις περιπτώσεις παρερμηνείας, σε θέματα της φύσης και του Θείου. Μετά και από αυτό το στά-
διο της εκπαίδευσης μπορούσε πάλι να ενταχθεί στην κοινωνία των ανθρώπων (δηλαδή να είναι πολιτι-
κός ή πολίτης ή πολιτικό άτομο) για να μπορέσει να είναι περισσότερο χρήσιμος. Πολιτικός για τους Πυ-
θαγόρειους ήταν ο άνθρωπος που αφού είχε διδαχθεί την φιλοσοφία, επέστρεφε στον κόσμο για να είναι 
χρήσιμος στους άλλους. Δεν ενδιαφερόταν για αξιώματα και εξουσίες αλλά για την βελτίωση της κοινω-
νίας. Αυτός που επέλεγε να γίνει πολιτικός δεν μπορούσε να περάσει στο στάδιο του Μαθηματικού. Δη-
λαδή αυτού που μπορεί να παραδίδει μαθήματα, να διδάσκει. Αυτοί που μπορούσαν είχαν και το πλεονέ-
κτημα ότι μπορούσαν να ζουν κοντά στον Πυθαγόρα. 

Επί 40 περίπου χρόνια μοναδικός διδάσκαλος της Σχολής ήταν ο ίδιος ο Πυθαγόρας. Τόσο μεγάλη 
προσωπικότητα ήταν, ώστε, ό,τι δίδασκε αποτελούσε για τους μαθητές του θέσφατο. Περίφημος έχει πα-
ραμείνει η φράση, η οποία ακουγόταν μεταξύ των μαθητών του «αυτός έφα», δηλαδή το είπε αυτός και 
δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι είναι ορθό. 

Λίγα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής του ο Πυθαγόρας εισήχθηκε σε δίκη κατη-
γορηθείς για αθεΐα και διαφθορά των νέων. Στάθηκε όμως τυχερότερος του Σωκράτη, ο οποίος μετά 150 
περίπου έτη υπέστη την ίδια δίωξη, γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο του Κρότωνα, αποτελούμενο από 1.000 
δικαστές, τον αθώωσε πανηγυρικά. Η αθώωσή του συνέτεινε, ώστε να συρρέουν μαθητές στη Σχολή από 
όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο φόβος των συκοφαντιών και των διώξεων ανάγκασε τον Πυθαγόρα να είναι 
πολύ προσεκτικός στην εκλογή των μαθητών του. Πολλοί ήταν οι κλητοί, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Οι μα-
θητές διακρίνονταν στους λεγόμενους ακουσματικούς, (δηλαδή ακροατές) και στους μαθηματικούς. Οι 
ακουσματικοί δεν επιτρεπόταν να υποβάλλουν ερωτήσεις. Επί μία πενταετία από της εγγραφής τους ήταν 
υποχρεωμένοι μόνο να παρατηρούν και να ακούν τη διδασκαλία, χωρίς να υποβάλλουν απολύτως καμία 
ερώτηση. Παρακολουθούνταν όμως σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους από τον Πυθαγόρα και τους 
βοηθούς του και, όταν κρίνονταν κατάλληλοι και επαρκώς προετοιμασμένοι, υποβάλλονταν στην εισιτή-
ριο δοκιμασία  για να καταταγούν στην τάξη των μαθηματικών, των τακτικών δηλαδή μαθητών. Τόσο οι 
ακουσματικοί , όσο και οι μαθηματικοί ήταν εσωτερικοί μαθητές, που κατέβαλλαν τις ανάλογες δαπάνες. 
Υπήρξε εποχή κατά την οποία η Σχολή αριθμούσε 2.000 μαθητές εκ των δύο κατηγοριών. 
Ειδικά στον Πυθαγόρα και στη Σχολή του αποδίδονται: 
Η ανακάλυψη των μαθηματικών νόμων για την κατασκευή της μουσικής κλίμακας. Ο Πυθαγόρας 
πίστευε, ότι η διαπαιδαγώγηση και η διάπλαση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, επικουρείται με την 
ηθική διδασκαλία, κυρίως όμως με την επίδραση της μουσικής. Ανακάλυψε τη μουσική κλίμακα και θε-
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μελίωσε την θεωρητική και μαθηματική μουσική. Όλοι οι μουσικοσυνθέτες του κόσμου, από την εποχή 
του Πυθαγόρα μέχρι σήμερα, στηρίζονται στις μουσικές τους δημιουργίες στη μουσική κλίμακα, που ε-
πινόησε ο Πυθαγόρας. 
Η ανακάλυψη και η απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος, καθώς και η περίφημη επινόηση της 
μεθόδου κατά την οποία βρίσκονται οι ακέραιοι αριθμοί, οι οποίοι το επαληθεύουν. Το θεώρημα αυτό 
στη γεωμετρία λέει, ως γνωστόν , ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου ισούται με 
το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών. Οι πρώτες τρεις τριάδες ακεραίων αριθμών, που 
το επαληθεύουν είναι οι:   3 – 4 – 5   ,     5 – 12 – 13   ,     7 – 24 – 25.  
Υπάρχουν κι άλλες πολλές τριάδες, που επαληθεύουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Οι αριθμοί όμως των 
τριάδων αυτών βρέθηκαν μεταγενέστερα κατά πάσα πιθανότητα στην Ακαδημία του Πλάτωνος. 
Η ανακάλυψη των ασύμμετρων αριθμών. Τη σπουδή των μαθηματικών, όπως μας παραδίδει ο Πρό-
κλος, την ανήγαγε ο Πυθαγόρας σε απόλυτα αδέσμευτη έρευνα, εξετάζοντας τις αρχές τους αϋλως και 
νοερώς, ασχέτως δηλαδή προς τις πρακτικές εφαρμογές των ασύμμετρων αριθμών 
Η ανακάλυψη των κανονικών πολυέδρων, δηλαδή του τετραέδρου, του κύβου, του οκταέδρου, του δω-
δεκαέδρου, του εικοσαέδρου. 
Η μελέτη περί την τομή ευθείας γραμμής σε άκρο και μέσο λόγο. Από της Αναγέννησης και μετά, η 
τομή αυτή ονομάζεται Χρυσή Τομή. Πρόκειται περί της τομής μίας ευθείας σε δύο μέρη άνισα, τέτοια 
ώστε το μεγαλύτερο μέρος πολλαπλασιαζόμενο επί τον εαυτό του να δίνει γινόμενο ίσο προς το γινόμε-
νο, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ολόκληρης της ευθείας επί το μικρότερο μέρος. Οι διαγώνιοι 
του κανονικού πενταγώνου τέμνονται μεταξύ τους κατά τη Χρυσή Τομή. Σε τμήματα του Παρθενώνα 
παρατηρείται εφαρμογή της τομής ευθείας σε άκρο και μέσο λόγο. Αλλά και στα ζώα και στα φυτά πα-
ρατηρείται εφαρμογή της Χρυσής Τομής και στα ανόργανα ακόμα σώματα, στους κρυστάλλους π.χ. του 
χιονιού. Και σε πολλές διαστάσεις μερών του ανθρωπίνου σώματος παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Το 
ανάστημα π.χ. του ανθρώπου διαιρείται από τον ομφαλό σε μέσο και άκρο λόγο. 
Η ανακάλυψη ακεραίων λύσεων της εξίσωσης:   x2 + y2 = z2  
 
 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ 

Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του θαυμάστηκαν για πολύ χρόνο, ώστε οι πόλεις να εμπιστεύονται την 
πολιτειακή διοίκηση σε Πυθαγορείους. Ύστερα όμως από πολλά έτη έγιναν αντικείμενο μεγάλου φθόνου 
και εξυφάνθηκε εναντίον τους η εξής συνωμοσία: 

Υπήρχε ένας άντρας από τον Κρότωνα, ο Κύλων, που παρότι καταγόταν από αριστοκρατική γενεά και 
διέθετε πλούτο μεγαλύτερο από των άλλων πολιτών, δεν διέθετε ευγενή χαρακτήρα αλλά ήταν φορτικός, 
βίαιος και τυρρανικός. Χρησιμοποιούσε τον κύκλο των φίλων του και την δύναμη του πλούτου του για 
να μπορεί να αδικεί και όντας άπληστος είχε την αξίωση να κατέχει οτιδήποτε του φαινόταν καλό. Αυτός 
λοιπόν πίστευε πως έπρεπε να γίνει μέτοχος και στην φιλοσοφία του Πυθαγόρα και να γίνει δεκτός μετα-
ξύ των μαθητών. Προσήλθε στον Πυθαγόρα αυτοεπαινούμενος και επιθυμώντας να γίνει μαθητής του. 
Όμως ο Πυθαγόρας διακρίνοντας από τη φυσιογνωμία του και από άλλα σημάδια το ποιόν του, τον διέ-
ταξε αμέσως να φύγει και να επιστρέψει στις ασχολίες του. 

Ο Κύλων το εξέλαβε ως μεγάλη προσβολή και οργίσθηκε πολύ. Συγκέντρωσε τους φίλους του, όπου 
κατηγόρησε τον Πυθαγόρα και μαζί τους άρχισε να προετοιμάζεται για να βλάψει αυτόν και τους μαθη-
τές του. Φαίνεται πως υπήρχαν και πολιτικά αίτια όμως για το μίσος του Κύλωνα διότι ήθελε να μεταβά-
λει το πατροπαράδοτο πολίτευμα του Κρότωνα, που όριζε ορισμένο αριθμό πολιτών με το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στην εκκλησία του δήμου (οι «χίλιοι»). Ο Κύλων ήθελε να συμμετέχουν όλοι, ώστε να 
μπορεί να εξαγοράζει πολιτική δύναμη, δωροδοκώντας πολλούς από εκείνους. Όμως, σε αυτά του τα 
σχέδια εναντιώθηκαν οι Πυθαγόρειοι Κροτωνιάτες Αλκίμαχος , Δείναρχος, Μέτων και Δημοκίδης. 

Υποβοηθούμενος από τον ρήτορα Νίνονα, που συνέγραψε βιβλίο που υποτίθεται πως περιείχε τις μυ-
στικές διδασκαλίες των Πυθαγορείων, ο Κύλων έβαλε να διαβάσουν το πλαστό σύγγραμμα και άρχισε να 
συκοφαντεί τους Πυθαγόρειους πως ετοιμάζουν τυραννίδα. Εντός ολίγων ημερών με δημαγωγία και συ-
κοφαντία ξεσήκωσε τον λαό εναντίον των Πυθαγορείων και ο ίδιος με τους υποστηρικτές του επιτέθηκαν 
στους συντρόφους την ημέρα που είχαν συγκεντρωθεί στην οικία του Μίλωνα. Ο Πυθαγόρας έλειπε σε 
ταξίδι προς την Σύρο, για να περιποιηθεί τον άρρωστο Φερεκύδη που υπήρξε δάσκαλός του. Επακολού-
θησε συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί από τους συντρόφους του Πυθαγόρα και πυρπόλη-
σαν το οίκημα. Μόνον ο Άρχιππος και ο Λύσις κατάφεραν να διαφύγουν με κάποιο τρόπο. Ο Λύσις έφ-
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θασε στη Θήβα όπου έζησε τον υπόλοιπο βίο του και μάλιστα συναναστράφηκε με τον νεαρό τότε Επα-
μεινώνδα του οποίου έγινε και διδάσκαλος, μεταφυτεύοντας εκεί τα σπέρματα της Πυθαγορείου φιλοσο-
φίας. 

Οι πιο ακριβείς ιστορικοί, όμως, όπως ο Δικαίαρχος αναφέρουν πως ο Πυθαγόρας βρισκόταν εκεί διό-
τι ο Φερεκύδης πέθανε πριν την αναχώρηση του Πυθαγόρα από τη Σάμο. Από τους συντρόφους λέγουν 
πως σαράντα συνελήφθησαν συγκεντρωμένοι σε σύσκεψη στην οικία του Μίλωνα, ενώ άλλοι φονεύθη-
καν κατά τις συμπλοκές που ακολούθησαν στην πόλη. Ο Πυθαγόρας μαζί με τους υπόλοιπους διέφυγαν 
αρχικώς μεταβαίνοντας προς τους Λοκρούς. Οι εκεί πολίτες όμως φοβούμενοι πιθανό πόλεμο αρνήθηκαν 
να τους δεχθούν και αφού τους προμήθευσαν τα αναγκαία, ο Πυθαγόρας έπλευσε προς τον Τάραντα κι 
από εκεί προς το Μεταπόντιο. Εκεί λέγεται ότι τελείωσε τη ζωή του, αποσυρόμενος στο ιερό των Μου-
σών και παραμένοντας εκεί για σαράντα ημέρες δίχως τροφή. 

Οι καλούμενοι Κυλώνειοι συνέχιζαν να προκαλούν προβλήματα προσπαθώντας να υποκινήσουν τα-
ραχές και στάσεις και σε άλλες πόλεις, όσες ήθελαν να ρυθμίζονται τα πολιτικά ζητήματα από Πυθαγό-
ρειους. Για ένα διάστημα επικρατούσε η καλοκαγαθία των Πυθαγορείων αλλά σιγά - σιγά οι ίδιοι έπαυ-
σαν να φροντίζουν για την διακυβέρνηση των πόλεων, εξ αιτίας της αδιαφορίας που έδειξαν οι πόλεις για 
το κακό που έγινε στον Κρότωνα και επίσης λόγω της απώλειας των ικανότατων προς πολιτική διακυ-
βέρνηση ανδρών. Ο Αριστόξενος διηγείται πως σχεδόν όλοι έφυγαν από την Ιταλία εκτός από τον Αρχύ-
τα τον Ταραντίνο και πως αρκετοί από αυτούς συγκεντρώθηκαν στο Ρήγιο, διαφυλάσσοντας τα παραδο-
σιακά ήθη και φιλοσοφία μέχρις ότου πέθαναν με αξιοπρέπεια. «Οι Πυθαγόρειοι έδιωξαν απ’ αυτούς, 
τους θρήνους, τα δάκρυα και κάθε τι παρόμοιο. Απείχαν κι από τις παρακλήσεις, τις ικεσίες και απ’ όλες 
τις τέτοιου είδους δουλοπρεπείς κολακείες». Ο Νικόμαχος γράφει πως οι διασκορπισμένοι Πυθαγόρειοι 
διατήρησαν ακέραια την φιλία μεταξύ των και απέφευγαν την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Φοβού-
μενοι μήπως εκλείψει το όνομα της φιλοσοφίας από τους ανθρώπους και οι ίδιοι μισηθούν από τους 
Θεούς γι’ αυτό, συνέταξαν κεφαλαιώδη υπομνήματα με τα συγγράμματα των παλαιοτέρων και όσα θυ-
μόντουσαν, ορκίζοντας τις γυναίκες και τους απογόνους των να μην τα δώσουν σε κανέναν έξω από τους 
Οίκους. 

Διάδοχος του Πυθαγόρα έγινε ο Αρισταίος ο Κροτωνιάτης που κατείχε άριστα τη διδασκαλία. Έλαβε 
σύζυγο την κόρη του Πυθαγόρα Θεανώ και ανέθρεψε τον νεότερο αδελφό της Μνήμαρχο. Ο Μνήμαρχος 
αργότερα διαδέχθηκε τον Αρισταίο. Άλλοι επιφανείς Πυθαγόρειοι ήταν ο Φιλόλαος από το Μεταπόντιο 
και ο Αρχύτας ο Ταραντίνος. Μέσω του Φιλολάου κάποια συγγράμματα των μεταγενέστερων Πυθαγο-
ρείων παρεδόθησαν στον Δίωνα, μαθητή του Πλάτωνα με αποτέλεσμα την γόνιμη συνέχεια του Πυθαγο-
ρισμού μέσω της Πλατωνικής Ακαδημίας. 

Παρόλο που η σχολή του Κρότωνα έπαυσε να λειτουργεί με βίαιο τρόπο, η φήμη των Πυθαγορείων 
εξακολούθησε να υπάρχει και να επηρεάζει τον τότε κόσμο. Έτσι ενάμιση αιώνα αργότερα ο Πλάτωνας  
θα επηρεαστεί από τον πυθαγορισμό και θα συμβάλει και αυτός με την σειρά του στην εξέλιξη του αν-
θρώπου. 
 
 
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

1. « Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ εν ολίγοις πολλά »,    δηλαδή:  
Άς μη λες λίγα με πολλά λόγια, αλλά πολλά (και ζουμερά) πράγματα, με λίγα μόνο λόγια. 

2.  « Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε τι πράττειν », δηλαδή:  
Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση οργής, ούτε να λες ούτε και να πράττεις κάτι`. 

3. « Δικαιοσύνην ασκίν λόγω τε και έργω »,    δηλαδή:  
Με λόγια και με έργα (έμπρακτα) να εφαρμόζεις τη δικαιοσύνη. 

4. « Διπλούν ορώσιν οι μαθόντες γράμματα »,    δηλαδή:  
Οι μορφωμένοι βλέπουν διπλά (σε σύγκριση με τους απαίδευτους ανθρώπους). 

5. Σοφέ! Αναγκασμένος να ζεις μες στον απλό κόσμο, πρέπει να είσαι μια σταγόνα λάδι που επιπλέει 
στο νερό, αλλά δεν αναμειγνύεται μαζί του. 

6. Η μεγαλύτερη δύναμη και ο πιο μεγάλος πλούτος είναι να αποκτήσει κανείς την εγκράτεια. 
7. Μην ψάχνεις την ευτυχία: είναι πάντοτε μέσα σου. 
8. Ο Θεός δεν έχει καλύτερη κατοικία πάνω στη γη, από την καθαρή ψυχή. 
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9. Αν δεν μπορείς να έχεις έναν πιστό φίλο, να είσαι ο ίδιος φίλος του εαυτού σου. 
10. Το κύπελλο της ζωής θα ήταν πολύ γλυκανάλατο, αν δεν έπεφταν μέσα μερικά πικρά δάκρυα. 
11. Με την άδικη πατρίδα σου να συμπεριφέρεσαι όπως με την μητρυιά: να σιωπάς. 
12. Προτίμησε να 'χεις δύναμη περισσότερη στην ψυχή παρά στο σώμα. 
13. Ή πρέπει να σιωπήσεις, ή να πεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή. 
14. Στα χρόνια της τυραννίας ο λαός είναι ένα σκουλήκι που επιτρέπει να τον ποδοπατούν. Στα χρόνια 

της δημοκρατίας είναι ένας αρκούδας που καταβροχθίζει τους ηγέτες του. 
15. Εκείνος που ακολουθεί τη σύνεση, ακολουθεί τους θεούς. 
16. Μη γίνεις μέλος του επιστημονικού συλλόγου: οι πιο σοφοί όταν μαζεύονται σε συλλόγους γίνο-

νται χυδαίοι μικροαστοί. 
17. Από τη στιγμή που κάποιος έχει συναίσθηση του κακού που έκαμε, από τότε αρχίζει η διαδικασία 

της βελτίωσης του. 
18. Πάνω στην οργή σου ούτε να λες κάτι, ούτε και να κάνεις. 
19. Μη λες λίγα με πολλά λόγια, αλλά πολλά με λίγα λόγια. 
20. Ο βίος ορίζεται από το νόμο της Δύναμης και το νόμο της Ανάγκης (όσο νικάς την ανάγκη σου άλ-

λο τόσο δυναμώνεις). 
21. Η μεγάλη επιστήμη να ζεις ευτυχισμένα, είναι να ζεις στο παρόν. 
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Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥ  ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

Θα πίστευε κανείς ότι τα μαθηματικά δεν συνδέονται με την τέχνη και ότι πρόκειται για δύο εντελώς 
διαφορετικά πράγματα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό συμβαίνει γιατί από μια μεριά έχουμε τα μαθημα-
τικά που είναι μια επιστήμη που στηρίζεται στη λογική και από την άλλη έχουμε την τέχνη που είναι έκ-
φραση ιδεών και συναισθημάτων με τη δημιουργία μορφών ,που πολλές φορές αντιτίθενται στη λογική. 
Εξετάζοντας  όμως προσεκτικά τον πολιτισμό μας, θα παρατηρήσουμε ότι τα μαθηματικά είχαν και έ-
χουν κυρίαρχο ρόλο στη μουσική, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική. 

Έτσι, λοιπόν ήδη από τον 6ο αιώνα π. Χ.  ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ανακάλυψε τη σχέση των μαθηματι-
κών με τη μουσική αρμονία. Πριν αναφερθούμε στον τρόπο που το πέτυχε αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι 
ο Πυθαγόρας  είχε ιδρύσει μια σχολή στην οποία δίδασκε τους μαθητές του ότι «ο Θεός είχε διατάξει το 
σύμπαν με βάση τους αριθμούς». Για τους Πυθαγορείους, αυτή η άμεση και ακριβής σχέση μαθηματι-
κών, μουσικής και ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια, 
στο ύψιστο επίπεδό της, εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν, μάλιστα, ότι η ψυχή, μέσα από 
τα μαθηματικά και τη μουσική, μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου να ενωθεί με το σύμπαν και ότι ορισμένα 
μαθηματικά σύμβολα έχουν αποκρυφιστική σημασία. 

Ο Πυθαγόρας λοιπόν πέτυχε να συνδέσει την μουσική με τα μαθηματικά παρατηρώντας ότι όταν ο σι-
δεράς χτυπούσε το αμόνι, παράγονταν διαφορετικοί ήχοι ανάλογα με το βάρος του σφυριού. Ο αριθμός, 
σε αυτήν την περίπτωση το βάρος του σφυριού, φαίνονταν ότι κυβερνούσε το μουσικό τόνο. 

Πρώτος ο Πυθαγόρας συστηματοποίησε και ερεύνησε με το μονόχορδο τα ακουστικά φαινόμενα. Το 
μονόχορδο ήταν πειραματικό περισσότερο παρά μουσικό όργανο. Αποτελείται  από μια χορδή τεντωμένη 
πάνω σε μια ξύλινη βάση και ένα καβαλάρη (ηχείο). Με την μετακίνηση του καβαλάρη , που  διαιρούσε 
τη χορδή σε διάφορα μήκη, ο Πυθαγόρας  μελέτησε και κατόρθωσε να εκφράσει τις μαθηματικές σχέσεις 
των διαστημάτων της σκάλας.    
 

 

Οι Πυθαγόρειοι είχαν διαπιστώσει ότι για την αρμονία δεν είχαν σημασία τα απόλυτα μήκη των χορ-
δών (το κούρδισμα δηλαδή του οργάνου) μιας λύρας αλλά η μεταξύ τους σχέση η οποία καθορίζει και 
την μελωδία στη μουσική. Είναι η σχέση μεταξύ δύο χορδών (των μηκών τους) μιας λύρας η οποία απο-
τελεί ένα μουσικό διάστημα (δίχορδο) - όπως ακριβώς και στη θεωρία των λόγων μεταξύ αριθμών μπορεί 

διαφορετικοί αριθμοί (αριθμητής και παρονομαστής) να δίνουν το ίδιο κλάσμα:  1
2  = 4

8 . Ένα δίχορδο 

λοιπόν μπορούμε να το φανταστούμε ως λόγο αριθμών (κλάσμα). Οι αριθμοί αυτοί θα είναι τα μήκη των 
χορδών μιας λύρας. 
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Έτσι, παρατήρησε ότι αν πάρουμε δυο χορδές και τις τεντώσουμε το ίδιο, κόψουμε όμως  τη μία στην 
μέση ακριβώς και στην συνέχεια τις χτυπήσουμε, ο τόνος της κοντής χορδής θα είναι μια οκτάβα ψηλό-
τερος από αυτόν της μακριάς (μουσικά διαστήματα της οκτάβας ή «δια πασών», με αναλογία μηκών 
½).Πάλι ο αριθμός φαίνεται ότι κυβερνούσε το μουσικό τόνο. Ή μήπως το αντίθετο; Ακόμα έδωσε τους 

εξής ορισμούς. Αν τα μήκη των χορδών έχουν αναλογία  2
3  τότε τη διαφορά του τόνου την ονόμασε πέ-

μπτη. Ενώ όταν τα μήκη των χορδών έχουν αναλογία  3
4   , τότε τη διαφορά του τόνου την ονόμασε τέ-

ταρτη. Mε αυτά τα διαστήματα, γνωρίζοντας κανείς ότι όταν προσθέτουμε διαστήματα, πολλαπλασιά-
ζουμε τους λόγους τους και αντίθετα, όταν αφαιρούμε, τους διαιρούμε, - γιατί δεν πρόκειται για ποσότη-
τες αλλά για αναλογίες- μπορούμε να υπολογίσουμε τους λόγους όλων των διαστημάτων. 

 
 

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πυθαγόρας υπολόγισε όλα τα διαστήματα και απέδειξε ότι υπάρχουν  δύο ει-
δών ημίτονα: τα διατονικά (μι-φα και σι-ντο) και τα χρωματικά (π.χ. φα-φα#).Το διατονικό το ονόμασε 
λείμμα και το χρωματικό, αποτομή. Τη διαφορά τους την ονόμασε Πυθαγόρειο κόμμα. 
Στο απόσπασμα 6 από το έργο του Φιλόλαου , «περί φύσεως» διασώζονται οι εξής σχέσεις μεταξύ των 
μουσικών διαστημάτων: 
Tα διαδοχικά διαστήματα που δημιουργούνται κατά τις ανθυφαιρέσεις*  είναι λόγοι μεταξύ δυνάμεων του 
2  και του  3. Η διαδικασία οφείλει να σταματήσει όταν κάποιος από τους λόγους αυτούς γίνει ίσος με τη 
μονάδα, οπότε και ο προηγούμενος λόγος που θα έχει βρεθεί θα αποτελεί και το κοινό μέτρο που αναζη-
τούμε ο οποίος  λόγος και θα καταμετρεί και το αρχικό διάστημα (αλλά και όλα τα άλλα). Οι λόγοι όμως 

αυτοί, εξ’ αιτίας της μορφής τους  2
3

μ

ν
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 όσο και να αυξάνουν οι εκθέτες, προσεγγίζουν τη μονάδα, χω-

ρίς όμως ποτέ να γίνουν ίσοι με αυτή. Τα μεγέθη αυτά είναι λοιπόν ασύμμετρα και η πολλαπλασιαστική 
διαδικασία της ανθυφαίρεσης της αρμονίας είναι άπειρη, καθώς κανένα από τα προκύπτοντα διαστήματα 

δε μπορεί να αποτελέσει κοινό μέτρο αυτής και τα αρχικά μεγέθη  2
1  ,  3

2   είναι μεταξύ τους ασύμμετρα. 

                                                 
* Η ανθυφαίρεση  (δηλαδή ο αλγόριθμος εύρεσης του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών)  ήταν μέ-
θοδος γνωστή στους πυθαγορείους. πολύ πριν τον Ευκλείδη, ο οποίος την αναφέρει στο VII βιβλίο των 
στοιχείων του (πεπερασμένη ανθυφαίρεση αριθμών) και στο Χ βιβλίο (άπειρη ανθυφαίρεση μεγεθών) και 
στο Χ βιβλίο (άπειρη ανθυφαίρεση μεγεθών) και πρέπει να ήταν το ουσιαστικό βήμα της μετάβασης  από 
την προγενέστερη (εμπειρική) θεωρία λόγων με βάση την αρμονία (πυθαγόρεια μαθηματική θεωρία της 
μουσικής) στην μετέπειρα εξελιγμένη μορφή τους όπως υπάρχει στον Ευκλείδη. 
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Τα αποτελέσματα αυτά ήταν γνωστά στους πυθαγορείους και μάλλον είναι το πρώτο αποτέλεσμα - 
ένδειξη περί ασυμμετρίας στη φύση στο οποίο είχαν καταλήξει (πριν ακόμα ανακαλύψουν την ασυμμε-
τρία της τετραγωνικής ρίζας του 2). 

Η διαπίστωση ότι τα μήκη των χορδών πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους λό-
γους των αριθμών 1, 2, 3  και  4  είχε για τους Πυθαγορείους εξέχουσα σημασία, αφού επιβεβαίωνε τη 
γενική τους θέση ότι τα πάντα είναι αριθμοί. Μια τέτοια απλή αριθμητική αναλογία θεωρήθηκε, αργότε-
ρα ίσως, ως η πηγή της αρμονίας ή της οκταφωνίας που κυβερνά τον κόσμο. Όπως κι αν είναι, η μοναδι-
κής σημασίας ανακάλυψη του Πυθαγόρα, ότι η μουσική κλίμακα ανάγεται σε απλές αριθμητικές αναλο-
γίες που εκφράζουν το απροσδιόριστα συνεχές διάστημα του ήχου ανάμεσα στον υψηλό και χαμηλό τό-
νο, εξηγεί εν μέρει τον έσχατο δυαδισμό  του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων ανάμεσα στο πέρας και 
στο άπειρο. Είναι δυο αρχές που θεωρούνται ότι υπόκεινται σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Με την ανακάλυψη 
των μαθηματικών λόγων που υπόκεινται της μουσικής αρμονίας, οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν το πολύ-
πλοκο και μυστηριωδώς δομημένο πρότυπο της φύσης, και εγκολπώθηκαν την πεποίθηση ότι στους α-
ριθμούς ενυπάρχει δύναμη, ίσως μάλιστα και η ίδια δύναμη που δημιούργησε το σύμπαν. Η φύση διέπε-
ται  από μία θεμελιώδη, αιτιοκρατική, όμορφη λογική, και ο νους των ανθρώπων είναι συντονισμένος σε 
αυτήν, όχι μόνο σε επίπεδο διάνοιας ( ικανότητα ανακάλυψης και κατανόησης της) αλλά και στο επίπεδο 
των αισθήσεων ( ικανότητα ακουστικής αντίληψης της στη μουσική). Οι αριθμοί λοιπόν, αποτελούσαν το 
κλειδί για την απέραντη γνώση – το είδος της γνώσης που θα ανύψωνε την ψυχή του ανθρώπου σε ένα 
ανώτερο επίπεδο αθανασίας, ώστε να επανενωθεί με το θείο. Επιπλέον, αν οι αριθμοί είναι το μόνο μέσο 
για να εκφραστούν οι συνηχήσεις, θα ήταν ίσως δυνατό να εξηγείται παρόμοια, ως ένας αριθμός ή μία 
αναλογία, οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Ακόμα, αν το πλήρωμα των αριθμών, ή δεκάδα δηλαδή η οποία 
συνιστάται από το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων ακέραιων αριθμών (1+2+3+4) , περιέχει ολόκληρο 
το μυστικό της μουσικής κλίμακας, θα ήταν δυνατό να εκφράζει τον κόσμο όλο, μια και συμπυκνώνει 
όλη τη φύση του αριθμού. Γι’ αυτό ακριβώς ο αριθμός 10 θεωρούνταν ο τελειότατος αριθμός και περι-
βαλλόταν με μοναδικό σεβασμό. Οι αριθμοί 1, 2, 3, 4 αποτελούσαν λοιπόν την περίφημη τετρακτύν. Η 
τετρακτύς γεωμετρικά παριστάνεται από το τρίγωνο και αριθμητικά από τον τρίγωνο αριθμό 1+2+3+4 = 
10. 

Ο Πυθαγόρας προέβαλε κατ’ αυτό τον τρόπο τα μαθηματικά και τη μουσική ως δύο αδελφικά πε-
δία έρευνας και τα συνέδεσε με μια κοσμολογία που βασίζεται στην άποψη ότι ο αριθμός είναι η έσχατη 
πραγματικότητα και ότι τα πράγματα εξισώνονται με τους αριθμούς. 
 

 
 

Με τ ονόμασε τον τόνο που είναι ο λόγος 9/8 και με δ τη δίεση που είναι ο λόγος 256/243. Η δίεση 
αργότερα ονομάστηκε ημιτόνιο και από τότε μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται με αυτόν τον όρο. Έτσι λοι-
πόν, η μία αρμονία είναι  5 τόνοι και  2 διέσεις - ημιτόνια, ένα συμπέρασμα που αποτελεί θεμέλιο για τη 
σύγχρονη μουσική.  

Το Πυθαγόρειο κόμμα είναι αυτό που οδήγησε στον Ισοτονικό Συγκερασμό ( δηλαδή την διαίρεση 
της οκτάβας σε δώδεκα ίσα τμήματα-ημιτόνια). Με αυτόν τον τρόπο τα φυσικά διαστήματα τροποποιού-
νται ελαφρά ώστε όλα τα ημιτόνια να είναι ίδια και οι δώδεκα 5ες να συμπίπτουν με επτά οκτάβες ( δηλα-
δή 12 5ες = 7 8άβες) 

Με αυτόν τον τρόπο ο Πυθαγόρας καθόρισε τις σχέσεις των διαστημάτων και έβαλε τις βάσεις του 
μουσικού συστήματος, που ακολούθησαν πρώτα ο Μεσαίωνας και μετά η Αναγέννηση. Τα πλεονεκτή-
ματα του Πυθαγορείου υπολογισμού των διαστημάτων είναι το ότι αποτελεί έναν τρόπο που στηρίζεται 
σε αριθμητικές πράξεις και όχι στο αυτί ή την εμπειρία. Αντίθετα, το μειονέκτημα του είναι πως σήμερα 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί για το χόρδισμα των οργάνων. 
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ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥ  ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 
Οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιώντας ψηφίδες για την παράσταση των αριθμών, κατάφεραν να ανακαλύψουν 
διάφορες ιδιότητες των ακέραιων αριθμών. 
Έτσι χώρισαν τους ακέραιους αριθμούς σε άρτιους και περιττούς. 
Άρτιοι είναι εκείνοι που χωρίζονται σε δυο ίσα μέρη και το μέσον δεν περιέχει ψηφίδα. 
 

 
 
Περιττοί είναι εκείνοι που όταν χωρίζονται σε δυο ίσα μέρη, στο μέσον της υπάρχει ψηφίδα. 

 
 
Με αυτό τον απλό τρόπο αναπαράστασης των αριθμών, οι Πυθαγόρειοι έβγαλαν αρκετά συμπεράσματα, 
τα οποία συγκεντρωθήκαν μετέπειτα από τον Ευκλείδη στα Στοιχεία. 
 
Ξεκινώντας από τον αριθμό 1, τον οποίο παρίσταναν με μία ψηφίδα, τοποθετούσαν στις πλευρές ενός 
γνώμονα  3  ψηφίδες, μετά σε έναν νέο γνώμονα  5  ψηφίδες κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο κατάφερναν να 
υπολογίσουν το άθροισμα περιττών αριθμών. 
 

 
 
1 = 12  
1 + 3 = 4 = 22  
1 + 3  + 5 = 9 = 32  
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42  
 
Γενικεύοντας τις προηγούμενες ισότητες έχουμε  1 + 3 + 5 + … + (2ν–1) = ν2   
Τους ακέραιους  4 , 9 , 16 …  τους ονόμαζαν τετραγωνικούς αριθμούς.  
 
Δουλεύοντας παρόμοια, ξεκινώντας από τον αριθμό  2  με την τοποθέτηση ψηφίδων στους γνώμονες 
βρήκαν το άθροισμα των άρτιων ακέραιων.  
 

 
2 + 4 = 2.3 = 6 
2 + 4 + 6 = 3.4 = 12 
2 + 4 + 6 + 8 = 4.5 = 20 
 
Γενικεύοντας έχουμε  2 + 4 + 6 … + 2ν = ν(ν+1)  
 
Για να βρουν το άθροισμα διαδοχικών ακέραιων αριθμών τοποθετούσαν τις ψηφίδες όπως φαίνεται στο 
σχήμα . 
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Έτσι ανακάλυψαν τους λεγόμενους τριγωνικούς αριθμούς σχηματίζοντας με ψηφίδες ισόπλευρα τρίγω-
να. 
Για να βρεθεί το άθροισμα των διαδοχικών ακέραιων π.χ.  1 + 2 + 3 + 4  κάνουμε ένα σχήμα με ψηφίδες 
όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

 
 

1 + 2 + 3 + 4 = 4 5
2
⋅  = 10  

Γενικά  1 + 2 + 3 … + ν = ( +1)
2

ν ν   

 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κάθε τετραγωνικός αριθμός  ν2   είναι το άθροισμα δυο διαδοχικών τρι-
γωνικών αριθμών. 
Για παράδειγμα: 
3 + 6 = 9 = 32  
6 + 10 = 16 = 42  
10 + 15 = 25 = 52  
 

 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει η αλγεβρική σχέση: 

( 1)
2

ν ν −  + ( +1)
2

ν ν  =  ν2 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ  
Είδαμε προηγούμενα ποιους αριθμούς, οι Πυθαγόρειοι ονόμαζαν τρίγωνους και ποιους τετράγωνους. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση των αριθμών, που έκαναν, σε τέλειους, φίλιους , ισοϋπό-
λοιπους , ελλιπείς και υπερτελείς. 
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• Τέλειος  ονομάζεται ένας αριθμός που ισούται με το άθροισμα όλων των γνήσιων διαιρετών του. 
Για παράδειγμα, οι γνήσιοι διαιρέτες του  6  είναι  1, 2  και 3  και έτσι  1 + 2 + 3 = 6 , ο  6  είναι ο 
πρώτος τέλειος αριθμός. 
Οι επόμενοι τρεις είναι:   28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14  
                                        496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248  
                                      8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064  
Αυτοί οι τέσσερις ήταν οι μόνοι που ήταν γνωστή στους Έλληνες . 
Ο πέμπτος τέλειος αριθμός  33550336  ανακαλύφθηκε το 1456. 

 
• Φίλιοι  ονομάζονται δύο αριθμοί, όταν ο καθένας τους είναι το άθροισμα των διαιρετών του άλλου 

εκτός από τον ίδιο τον αριθμό. Διαιρέτες του 220: 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 11 , 20 , 22 , 44 , 55 , 110  
Για παράδειγμα: 
Οι διαιρέτες του  220  είναι:  1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 11 , 20 , 22 , 44 , 55 , 110  
Οι διαιρέτες του  284  είναι:  1 , 2 , 4 , 71 , 142  
Είναι   1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284  
Ενώ    1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220  
Όταν ο Πυθαγόρας ρωτήθηκε «τι εστί φίλος;» απάντησε «έτερος εγώ» και ανέφερε τους αριθμούς 220 
και 284. 

 
• Ισοϋπόλοιποι  ονομάζονται δύο αριθμοί ως προς τον  μ  όταν εμφανίζουν το ίδιο υπόλοιπο διαιρούμε-

νοι δια του  μ. 
Για παράδειγμα: μ=3 
Οι αριθμοί  0 , 3 , 6 , 9 , … είναι ισοϋπόλοιποι ως προς  μ = 3  γιατί όταν διαιρεθούν με το  3  δίνουν 
υπόλοιπο  0. 
Οι αριθμοί  1 , 4 , 7 , 10  είναι ισοϋπόλοιποι ως προς  μ = 3  γιατί όταν διαιρεθούν με το  3  δίνουν υ-
πόλοιπο  1. 
Οι αριθμοί  2 , 5 , 8 , 11  είναι ισοϋπόλοιποι ως προς  μ = 3  γιατί όταν διαιρεθούν με το  3  δίνουν υ-
πόλοιπο  2. 

 
• Ελλιπής  ονομάζεται ένας αριθμός, του οποίου το άθροισμα των παραγόντων του είναι μικρότερο του 

αριθμού. 
Για παράδειγμα: 
Ο αριθμός  15  είναι ελλιπής διότι το άθροισμα των διαιρετών του  1 , 3 , 5  είναι μικρότερο του  15. 
Ο αριθμός  21  είναι ελλιπής διότι το άθροισμα των διαιρετών του  1 , 3 , 7  είναι μικρότερο του 21. 

 
• Υπερτελής  ονομάζεται ένας αριθμός, του οποίου το άθροισμα των παραγόντων του είναι μεγαλύτερο 

του αριθμού. 
Για παράδειγμα:  
Ο αριθμός  12  είναι υπερτελής διότι το άθροισμα των διαιρετών του  1 , 2 , 3 , 4 , 6  είναι μεγαλύτερο 
του  12. 
Ο αριθμός  18  είναι υπερτελής διότι το άθροισμα των διαιρετών του  1 , 2 , 3 , 6 , 9  είναι μεγαλύτερο 
του 18. 

 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  
 

 Ανακάλυψαν ότι το άθροισμα όλων των γωνιών γύρω από ένα σημείο ισούται με τέσσερις ορθές. 
 Απέδειξαν ότι το άθροισμα των γωνιών παντός τριγώνου είναι ίσο με δύο ορθές. 
 Διαιρούσαν τα γεωμετρικά σχήματα και τα συνέθεταν με τρίγωνα. 
 Ανακάλυψαν τα λεγόμενα «κοσμικά στερεά» που αντιστοιχούν στα τέσσερα στοιχεία του σύμπα-
ντος, δηλαδή το τετράεδρο (φωτιά), το οκτάεδρο (αέρα), το εικοσάεδρο (νερό) και τον κύβο (γη). 
Στο πέμπτο κανονικό πολύεδρο, το δωδεκάεδρο, αντιστοιχήθηκε αργότερα το στοιχείο του Αιθέρα ή 
η «σφαίρα τους παντός». Όπως απέδειξε αργότερα η έρευνα, γνώριζαν εμπειρικά την ύπαρξη αυτών 
των πέντε κανονικών σωμάτων, αλλά όχι και τη γεωμετρική τους κατασκευή, η οποία προϋποθέτει 
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να έχουν λυθεί προηγουμένως τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ασύμμετρα μεγέθη, πράγμα που 
επιτεύχθηκε μόνο τον 4ο αιώνα από τον Θεαίτητο. 

 Έθεσαν το πρόβλημα της κατασκευής σχήματος που να είναι ίσο μ’ ένα άλλο δοθέν σχήμα και όμοιο 
προς ένα άλλο επίσης δοθέν σχήμα. 

 Η πιο σημαντική όμως ανακάλυψη από τον Πυθαγόρα, το περίφημο Πυθαγόρειο Θεώρημα που λέει 
ότι: «το τετράγωνο της υποτεινούσης ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι ίσο με το άθροισμα των τε-
τραγώνων των δύο καθέτων πλευρών του». 

Συμπεριέλαβαν επίσης τις μαθηματικές ανακαλύψεις τους σ’ ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να μπορούν να 
μεταδοθούν εύκολα στις επόμενες γενεές. Από την άποψη της μεθοδολογίας, έθεσαν τις πρώτες βάσεις 
της μαθηματικής επιστήμης και ανήγαγαν την απόδειξη σε μια αυστηρά λογική διαδικασία. Χρησιμοποί-
ησαν ιδιαίτερα σαν αποδεικτική μέθοδο την «εις άτοπον απαγωγή» 
 
 
ΤΟ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ  
Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι ένα από τα πιο φημισμένα θεωρήματα. 
Αυτό λέει ότι:  

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των 
τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του. 

 
Υπάρχουν εκατοντάδες αποδείξεις του Πυθαγόρειου θεωρήματος. Εδώ θα δούμε μία απόδειξη που χρη-
σιμοποιεί τα εμβαδά βασικών σχημάτων και απαιτούνται απλές αλγεβρικές πράξεις. 
 

 
 
Στο παραπάνω σχήμα το  ΑΔΕΖ  είναι τετράγωνο.  
ΑΒ = ΓΔ = ΚΕ = ΜΖ = γ ,               ΑΓ= ΔΚ = ΕΜ = ΖΒ = β  
 
Θα αποδείξουμε ότι και το  ΒΓΚΜ  είναι τετράγωνο. 
 
Θα συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ  ,   ΚΓΔ  ,   ΜΕΚ  ,   ΒΖΜ. Αυτά έχουν: 
ΑΒ = ΚΔ = ΜΕ = ΖΒ    
ΑΓ = ΔΚ = ΕΜ = ΖΒ   
 
Άρα τα τέσσερα τρίγωνα είναι ίσα, με  
ΒΓ = ΓΚ = ΚΜ = ΜΒ = α  
Επίσης  ΑΒΓ=ΔΓΚ , οπότε  ΑΓΒ  + ΔΓΚ = ΑΓΒ  + ΑΒΓ  = 900.  Επομένως και  ΒΓΚ = 900.  
 
Άρα το  ΒΓΚΜ  είναι τετράγωνο. 
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Το εμβαδόν του τετραγώνου  ΑΔΕΖ  είναι   (ΑΔΕΖ) = (β+γ)2  
Το εμβαδόν του τετραγώνου  ΒΓΚΜ  είναι   (ΒΓΚΜ) = α2  

Τα εμβαδά των τεσσάρων ίσων τριγώνων είναι  (ΑΒΓ) = (ΔΓΚ) = (ΚΕΜ) = (ΜΖΒ) = 2
β ⋅ γ  

Από το σχήμα βλέπουμε ότι: 
        (ΒΓΚΜ) + (ΑΒΓ) + (ΔΓΚ) + (ΚΕΜ) + (ΜΖΒ) = (ΑΔΕΖ)  

                                                               α2 + 4 2
β ⋅ γ⋅  = (β+γ)2  

                                                                     α2 + 2βγ = β2 + 2βγ + γ2  
                                                                               α2 = β2 + γ2  
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ΟΙ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ  ΣΧΟΛΗ 
 

Ο Πυθαγόρας ήταν μέγιστος μαθηματικός, φιλόσοφος και ιδρυτής της σχολής στον Κρότωνα. Όπως 
αναφέρει γι’ αυτόν ο χρησμός της Πυθίας: «θα διαφέρει των άλλων ανθρώπων κατά το κάλλος και τη 
σοφία και θα γίνει ωφέλιμος εις το ανθρώπινο γένος”. 

Στην σχολή του, που στην είσοδό της υπήρχε ένα άγαλμα του Ερμή του 
Λογίου, με την επιγραφή “Εκάς βέβηλοι”, δίδασκε τους αριθμούς κατά βάση 
και πολλά άλλα επιστημονικής ή εσωτερικής φύσης θέματα. Όπως ότι οι α-
ριθμοί, η γεωμετρία και η μουσική οδηγούν στην κατανόηση των κοσμικών 
φαινομένων. 
Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα διακόπηκε η άμεση σχέση μαθητών και δα-
σκάλου, διατηρήθηκε όμως και συνεχίστηκε η πνευματική εργασία του δα-
σκάλου. Η Πυθαγόρεια σχολή αρχικά είχε θρησκευτικό, πολιτικό και επιστη-
μονικό χαρακτήρα. Τη διέκρινε αυστηρή πειθαρχία και μυστικισμός, γι’ αυτό 
και ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάποιος μέλος. Εξαιτίας αυτής της μυστικό-
τητας, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που σώθηκαν. Είναι φανερό όμως ότι 
πίστευαν και αυτοί στη θεωρία της μετενσάρκωσης όπως οι Ορφικοί. Ο Διο-

γένης ο Λαέρτιος μας λέει για το Πυθαγόρα ότι αυτός πρώτος ισχυρίστηκε ότι η ψυχή, περνώντας από 
τους κύκλους της ανάγκης, ζούσε αρκετές φορές σε διαφορετικά ζωντανά πλάσματα. Ο Ηράκλειτος 
λέει ότι ο Πυθαγόρας θυμόταν αρκετές από τις προηγούμενες ζωές του αλλά τις έλεγε μόνο σε μερικούς 
έμπιστους μαθητές του. Ο Πυθαγόρας περιέγραφε επίσης και των μαθητών του τις προηγούμενες ζωές 
αλλά μόνο αν είχαν εξαγνίσει τις ψυχές τους μέσω των ασκήσεων και των πρακτικών του. Λέγεται ότι εί-
χε κάνει τον Μιλλία από τον Κρότωνα να θυμηθεί ότι ήταν ο Μίδας, ο γιος του Γορδία. Μετά από αυτό ο 
Μιλλίας πήγε στην Ήπειρο για να τελέσει νεκρώσιμη ακολουθία για το προηγούμενο σώμα του. Φιλοσο-
φώντας τις έννοιες των αριθμών πρέσβευαν ότι εκφράζουν την ουσία των πραγμάτων και οι αναλογίες 
των αριθμών την αρμονία του Σύμπαντος,  που πρώτοι αυτοί ονόμασαν «κόσμο». Κατά την κοσμολογία 
των πυθαγόρειων το Σύμπαν αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα, που γύρω του περιστρέφονται τα 
δέκα ουράνια σώματα, πιο έξω βρίσκονται οι απλανείς αστέρες και στη συνέχεια ο Ήλιος και η Σελήνη, 
που θεωρούνται οι αφετηρίες της δημιουργίας της ύπαρξης. 

Η Πυθαγόρεια παράδοση όπως ξέρουμε ότι άσκησε ισχυρή επιρροή στο νου του Πλάτωνα, αλλά δυ-
στυχώς σκοτάδι τυλίγει μέγα μέρος της θεωρίας και της ιστορίας τους. Σοβαροί λόγοι δικαιολογούν αυτό 
το σκότος. Για τους Πυθαγόρειους το κίνητρο προς τη φιλοσοφία δεν ήταν ότι για τους Ίωνες, δηλαδή η 
απλή επιστημονική περιέργεια. Αποτελούσαν θρησκευτική αδελφότητα και αυτό είχε ορισμένες συνέπει-
ες. Ορισμένες τουλάχιστον από τις θεωρίες τους θεωρούνταν απόρρητες και δεν έπρεπε να τις μάθουν οι 
βέβηλοι. Ο ίδιος ο ιδρυτής είχε αγιοποιηθεί ή τον έβλεπαν σαν ημίθεο. Αυτό σήμαινε πρώτα-πρώτα ότι 
γύρω του δημιουργήθηκε μια ομίχλη από θαυμαστές διηγήσεις, από τις οποίες μας είναι δύσκολο να ξε-
διαλύνουμε ποια ήταν η ζωή και η διδασκαλία του πραγματικού Πυθαγόρα. Κατά δεύτερο λόγο, θεω-
ρούσαν ευσεβές καθήκον τους να αποδίδουν κάθε νέο δόγμα στον ιδρυτή και – αν λάβουμε υπόψη μας 
ότι η σχολή είχε μακρά ιστορία και σε αυτήν περιλαμβάνεται μια ιδιαίτερα ακμαία αναγέννηση της σχο-
λής μεταξύ των Ρωμαίων στα χρόνια του Κικέρωνα – είναι προφανώς δύσκολο να βρούμε τι ακριβώς πί-
στευε ο Πυθαγόρας ο ίδιος ή οι της σχολής του στην πρώτη εποχή τους. Από θρησκευτική άποψη, πυρή-
νας των Πυθαγορείων ήταν η πίστη στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής, και η διαδρομή της ψυχής μέ-
σα από μια σειρά μετενσαρκώσεων σε σώματα όχι μόνο ανθρώπινα αλλά και άλλων ζώων. Με αυτή την 
πίστη συνδεόταν και το σημαντικότερο από τα Πυθαγόρεια ταμπού, η αποχή από το κρέας. Οι Πυθαγό-
ρειοι δε δέχονταν μόνο την μετενσάρκωση και την δίδασκαν στους μαθητές τους, αλλά πίστευαν ότι ήταν 
πιθανό, για το εξελιγμένο άτομο, να θυμηθεί τις προηγούμενες υπάρξεις του. Δίδασκαν ότι η ψυχή εν-
σαρκωνόταν στον υλικό κόσμο για να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να απαλλαγεί από τα λάθη των προη-
γούμενων ζωών. Στη Πυθαγόρεια θρησκεία, η ανθρώπινη ψυχή, κατορθώνει τελικά να απελευθερωθεί 
από το φαύλο κύκλο των επαναλαμβανόμενων γεννήσεων όταν μέσω της «ενθύμησης» κατακτάει την θε-
ϊκή επίγνωση. Αν αυτό είναι έτσι, τότε η μετανάστευση των ψυχών είναι δυνατή και συνηθισμένη, επο-
μένως όλα τα έμψυχα όντα είναι συγγενή και η συγγενικότητα της φύσης είναι ένα άλλο δόγμα των Πυ-
θαγορείων. Το δόγμα έφτανε πιο μακριά απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε, γιατί ο έμψυχος κόσμος ε-
κτεινόταν για εκείνους πιο πέρα απ’ ότι για μας. Πίστευαν πράγματι πως το Σύμπαν ως σύνολο ήταν κάτι 
έμψυχο. Ως προς αυτό συμφωνούσαν με τους Ίωνες. Ο κόσμος, έλεγαν, περιβάλλεται από μια άπειρη πο-
σότητα αέρα ή πνοής («πνεύματος»), που διαβρέχει και ζωοποιεί το σύνολο. Αυτό δίνει ζωή και στις επι-
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μέρους ζωντανές υπάρξεις. Απ’ αυτό το υπόλειμμα της λαϊκής πίστης, που το εκλογίκευσε ο Αναξιμένης, 
αντλούν τώρα οι Πυθαγόρειοι ένα θρησκευτικό μάθημα. Η πνοή, η ζωή του ανθρώπου και η πνοή, η ζωή 
του άπειρου και θεϊκού Σύμπαντος είναι ουσιαστικά ένα και το αυτό. Το Σύμπαν είναι ένα, αιώνιο και 
θείο. Οι άνθρωποι είναι πολλοί και χωρισμένοι, είναι και θνητοί. Αλλά η ουσιαστική πλευρά του ανθρώ-
που, η ψυχή του, δεν είναι θνητή και οφείλει την αθανασία της σε αυτό το γεγονός, ότι αποτελεί τμήμα ή 
σπίθα της θείας ψυχής, είναι αποκομμένη απ’ αυτήν και φυλακισμένη στο θνητό σώμα. Η πρωτοτυπία 
του Πυθαγόρα διαφαίνεται, μόλις θέσουμε το ερώτημα με ποιά μέσα μπορεί κανείς να πετύχει το σκοπό 
της κάθαρσης και της ένωσης με το θείο. Ως τώρα επιδίωκαν την καθαρότητα με τις τελετές και τη μηχα-
νική τήρηση κάποιων ταμπού, όπως το να μην αγγίζουν πτώματα. Ο Πυθαγόρας διατήρησε μεγάλο μέρος 
αυτών, αλλά πρόσθεσε και ένα δικό του μέσο, δηλαδή τη φιλοσοφία. 

Το δόγμα της συγγένειας της φύσης, που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πρώτο αξίωμα των Πυθα-
γορείων, αποτελεί υπόλειμμα μιας αρχαίας πίστης και έχει πολλά κοινά με την έννοια της μαγικής συ-
μπάθειας. Το δεύτερο αξίωμά της είναι κάτι το ορθολογικό και τυπικά ελληνικό. Είναι συγκεκριμένα η 
έμφαση που δίνει ο Πυθαγόρας στη μορφή ή δομή ως το κατ’ εξοχήν αντικείμενο μελέτης, μαζί με μια 
ύμνηση της ιδέας του ορίου. Οι Πυθαγόρειοι, πεπεισμένοι ηθικοί δυϊστές, κατέγραφαν τα πράγματα σε 
δύο στήλες, τα καλά και τα κακά. Στα καλά, μαζί με το φως, την ενότητα και το αρσενικό, τοποθετούσαν 
και το όριο· στα κακά, μαζί με το σκοτάδι, την πολλαπλότητα και το θηλυκό, τοποθετούσαν και το απε-
ριόριστο. 

Η θρησκεία του Πυθαγόρα περιλάμβανε, όπως είδαμε, ένα είδος πανθεϊσμού. Ο κόσμος είναι θείος, 
είναι επομένως καλός και είναι ενιαίος. Αν είναι καλός, ζωντανός και ενιαίος, αυτό συμβαίνει, έλεγε ο 
Πυθαγόρας, γιατί είναι περιορισμένος και αποκαλύπτει με τις σχέσεις των ποικίλων μερών του μία τάξη. 
Η πλήρης και επαρκής ζωή εξαρτάται από την οργάνωση. Αυτό το βλέπουμε στα επιμέρους ζωντανά 
πλάσματα, που τα ονομάζουμε οργανισμούς για να δείξουμε ότι έχουν όλα τους τα μέρη τακτοποιημένα 
και υποταγμένα στο σκοπό: να μένει το σύνολο ζωντανό. (Στα ελληνικά "όργανον" = εργαλείο, μέσο). Το 
ίδιο και με το σύμπαν. Η μόνη αντίληψη κατά την οποία μπορεί ο κόσμος να χαρακτηριστεί ενιαίος, όσο 
και καλός (αγαθός) και έμψυχος, είναι αυτή των καθορισμένων ορίων, γι’ αυτό και είναι ο κόσμος επιδε-
κτικός οργανώσεως. Η κανονικότητα των κοσμικών φαινομένων θεωρείται ότι στηρίζει μια παρόμοια α-
ντίληψη. Οι ημέρες διαδέχονται τις νύκτες και η μια εποχή την άλλη με τάξη σωστή και αμετάβλητη. Τα 
στροβιλιζόμενα αστέρια παρουσιάζουν (όπως πίστευαν) αιώνια και απολύτως κυκλική κίνηση. Με λίγα 
λόγια το Σύμπαν μπορούμε να το αποκαλέσουμε «κόσμο», λέξη που συγκεντρώνει τις έννοιες της τάξης, 
της καταλληλότητας και της ομορφιάς. Λέγεται ότι πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε έτσι το Σύμπαν. Όπως 
το Σύμπαν είναι «κόσμος», τακτοποιημένο δηλαδή σύνολο, έτσι πίστευε ο Πυθαγόρας πως και ο καθένας 
μας είναι ένας «κόσμος» σε μικρογραφία. Είμαστε οργανισμοί του, αναπαράγουμε τις δομικές αρχές του 
μακρόκοσμου. Και μελετώντας αυτές τις δομικές αρχές αναπτύσσουμε και ενθαρρύνουμε τα στοιχεία της 
μορφής και τάξης μέσα μας. Ο φιλόσοφος που μελετά τον «κόσμο» γίνεται «κόσμιος» ψυχικά. 

Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του Πυθαγόρα ήταν πρώτα και κύρια τα μαθηματικά. Μπορούμε να θεω-
ρήσουμε βέβαιο πως αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι έτρεφε δεισιδαιμονίες περί τους αριθμούς, αλλ’ ότι έ-
κανε πραγματικές και σημαντικές προόδους στα μαθηματικά. Οι ανακαλύψεις που έκανε ήταν ολοκλη-
ρωτικά και εκπληκτικά καινούριες. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε πόσο εντυπωσιακές και καινοφανείς 
πρέπει να φάνηκαν, δεν θα μπορέσουμε να συναισθανθούμε την εξαιρετικά ευρεία εφαρμογή που θεώ-
ρησε σωστό ο Πυθαγόρας να έχουν οι ανακαλύψεις αυτές. Θα πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι υπάρχει σε 
αυτόν υπόλειμμα από τον πρωτόγονο τρόπο του σκέπτεσθαι: θυμόμαστε τι ειπώθηκε για την παράλογη 
σύγχυση που κάνει ο άγριος ανάμεσα στους αριθμούς και τα αριθμούμενα αντικείμενα. Αλλά οι αξιοση-
μείωτες ανακαλύψεις του Πυθαγόρα θα πρέπει να φάνηκαν ότι επιβεβαιώνουν αναντίρρητα, με βάση κα-
θαρά ορθολογική, αυτούς τους αρχαϊκούς τρόπους του σκέφτεσθαι. 

Ήδη κατά τον 5ο αι. οι Πυθαγόρειοι θεωρούνταν σπουδαίοι επιστήμονες και η μελέτη των μαθηματι-
κών και της μουσικής ήταν κάτι στο οποίο έδιναν ιδιαίτερη αξία. Ανακάλυψαν ότι τα κύρια μουσικά δια-
στήματα εκφράζονταν με αριθμητικές αναλογίες των τεσσάρων απόλυτων αριθμητικών (1, 2, 3, 4). Επει-
δή οι τέσσερις πρώτοι ακέραιοι αριθμοί περικλείουν το μυστικό της μουσικής κλίμακας, το σύνολο αυ-
τών των αριθμών (1+2+3+4 = 10), δηλαδή το δέκα περιέχει την όλη φύση του αριθμού. Γι’ αυτό οι Πυ-
θαγόρειοι μιλούσαν για την Τετρακτύα της δεκάδας. Η έννοια της Τετρακτύας μόλις κατανεμηθεί σε κά-
θε ατομική γραμμή και σημείο έχει μια μάλλον εντυπωσιακή ομοιότητα με το Δέντρο της Ζωής που χρη-
σιμοποιείται στην Καμπάλα.  

Ακολουθούν τα παραδείγματα κάθε αριθμού της δεκάδας που χρησιμοποιεί η αριθμολογία και οι έν-
νοιες που συνδέονται με την Τετρακτύ είναι οι ακόλουθες: 
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Μονάς: Ήταν το Ένα και αντιπροσώπευσε πολλές μεταφυσικές κυριότητες και έννοιες. Ήταν γνωστή ως 
Είδος, Πηγή ορίου και μορφής. Η Ευδαιμονία, ο Δημιουργός. Η ευτυχία, η αρμονία, η τάξη και η φιλία. 
Εξισώθηκε με τον Απόλλωνα, το Θεό του Λόγου και με τον Υπερίωνα, την κεντρική φλόγα και ταυτό-
χρονα με τον Ήλιο σαν κέντρο του κόσμου και το νόηση σαν κέντρο του ανθρώπινου σώματος. Αντιπρο-
σώπευε επίσης την ενότητα και την τελειότητα. Είναι το Σημείο, η πηγή όλων των αριθμών. 
Δυάς: Ήταν το Δύο. Για τους πυθαγορείους, αυτός ο αριθμός αντιπροσώπευσε το πρώτο στάδιο προς τη 
διαδρομή της δημιουργίας. Η δυάδα αντιπροσώπευσε την αντίθεση, την απόκλιση, την ανισότητα και την 
αστάθεια. Καλείται συχνά Τόλμη, καθώς διασκορπίζει την τελειότητα και την ενότητα της Μονάδας. 
Τριάς: Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός τρία. Οι Πυθαγόρειοι τον έβλεπαν ως πρώτο αληθινό αριθμό. 
Είναι ένα σύνολο που αντιπροσωπεύει την αρχή, τη μέση και το τέλος. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον 
αρχή όλων που είναι ολόκληρα και τέλεια, τις τρεις διαστάσεις, και την τριμερή ψυχή. Ο αριθμός υπονοεί 
επίσης από το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον. 
Τετράς: Είναι ο αριθμός τέσσερα. Το τέσσερα αντιπροσώπευε την ολοκλήρωση. Για τους Πυθαγορείους, 
όλα και φυσικά και αριθμητικά ολοκληρώθηκαν στην πρόοδο του ενός μέχρι το τέσσερα. Το εξέφρασαν 
με τις τέσσερις εποχές, τα τέσσερα στοιχεία (γη, αέρας, πυρ και ύδωρ), τα τέσσερα ζωτικής σημασίας 
μουσικά διαστήματα και τα τέσσερα είδη πλανητικής κίνησης. Το τέσσερα απεικόνιζε την ευθύτητα και 
τη σταθερότητα.  
Οι Πυθαγόρειοι αξιολόγησαν τέσσερις μαθηματικές επιστήμες, της αριθμητικής, της μουσικής, της γεω-
μετρίας και της αστρονομίας τα θεμέλια της αληθινής γνώσης. Κατά συνέπεια η τετράς αντιπροσωπεύει 
τη Δικαιοσύνη στον Πυθαγόρα και τους μαθητές του. Ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευσε την ολοκλήρω-
ση όλων των πραγμάτων στην ακόλουθη πρόοδο 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Έτσι έφθασαν στο σύμβολο της Τε-
τρακτύος. Η Τετρακτύς έγινε έπειτα το πρότυπο για τον Κόσμο και την ανθρώπινη ψυχή. 
Πεντάς: Ο αριθμός πέντε. Είναι ένας συνδυασμός περιττού και άρτιου και επίσης από τους αριθμούς δύο 
και τρία στην πρόσθεσή τους. Η πεντάς επίσης αντιπροσωπεύει το γάμο, την ένωση της αρσενικής και 
θηλυκής συμφιλίωσης και την αρμονία. Η Πεντάς ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη.  
Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν πως η πεντάς περιέχει τα φυσικά φαινόμενα του σύμπαντος. 
Εξάς: Είναι ο αριθμός έξι. Στους Πυθαγορείους είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. Προσθέτοντας τους α-
ριθμούς 1, 2 και 3 προκύπτει το 6. Έτσι δημιουργείται η εξάδα. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τις καταστά-
σεις της υγείας και της ισορροπίας. Αντιπροσώπευσε επίσης την πληρότητα, την ειρήνη και τη θυσία. Ο 
αριθμός έξι συνδέθηκε επίσης με τον Ερμαφρόδιτο. 
Επτάς: Είναι ο αριθμός επτά. Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε άλλον που απο-
τελεί τη δεκάδα. Οι έννοιες που αντιπροσωπεύονται από την επτάδα είναι χαρά, αγάπη και ευκαιρία. Ο 
αριθμός αντιπροσώπευσε επίσης την παρθενία και θεωρήθηκε αφιερωμένος στην παρθένα θεά Αθηνά. 
Επίσης, δεδομένου ότι το επτά δεν μπορεί να διαιρεθεί, εκτός από τον εαυτό του, αντιπροσώπευσε μιαν 
ακρόπολη. Επίσης, ένας κύκλος δεν μπορεί να διαιρεθεί σε επτά μέρη. 
Εννεάς: Ο αριθμός εννέα, ο οποίος κλήθηκε επίσης ορίζοντας, επειδή χαρακτήρισε τη γραμμή μεταξύ 
της δεκάδας και των αριθμών που κατέληξαν σε αυτήν. Οι Πυθαγόρειοι έβλεπαν το εννέα σαν αριθμό 
ολοκλήρωσης. Αυτό οφειλόταν στους εννέα μήνες της εγκυμοσύνης και στην ύπαρξη των εννέα Μου-
σών.  
Είναι τον πρώτο άρρεν τετράγωνο (3.3). Ακατάλυτο που όμως πολλαπλασιασμένο συχνά, αναπαράγεται. 
Δεκάς: Η δεκάς ή ο αριθμός δέκα ήταν ο πιο ιερός όλων των αριθμών στους Πυθαγορείους. Αυτός ο α-
ριθμός περιέχει όλα τα πράγματα σε μια απλή δομή και επιρροή. Είναι το σύνολο των θείων επιρροών 
που κράτησαν το σύμπαν μαζί και ήταν όλοι οι προφανείς νόμοι της φύσης. Η δεκάς επίσης είναι ο κό-
σμος, ο ουρανός, ο Θεός, και η μοίρα.  
Η Δεκάς περιέχει όλους τους αριθμούς. Μετά το  10  οι αριθμοί επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους. Είναι 
το άθροισμα των αρχέτυπων αριθμών, δηλαδή  1+2+3+4 = 10. 

Η Μυστική Τετρακτύς είναι ένας ιδιαίτερος τρίγωνος αριθμός, όμοιος με αυτόν του δέκα. Το όνομά 
της που σημαίνει σύνολο από τέσσερα πράγματα, μια λέξη που απέδωσε ο μαθηματικός Θέων. Οι Πυθα-
γόρειοι αναγνώριζαν δέκα τέτοια σύνολα.  
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Το σύνολο των δέκα πραγμάτων ή οι δέκα Τετρακτύες  
Αριθμοί 1 2 3 4 
Μεγέθη Σημείο Γραμμή Επιφάνεια Στερεό 
Στοιχεία Φωτιά Αέρας Νερό Γη 
Εικόνες Πυραμίδα Οκτάεδρο Εικοσάεδρο Κύβος 

Ζώντα πράγματα Σπόρος Ανάπτυξη σε  
μάκρος Σε πλάτος Σε πάχος 

Κοινωνικά σύνο-
λα Άνθρωπος Χωριό Πόλη Χώρα 

Ικανότητες Λόγος Γνώση Γνώμη Αίσθηση 
Εποχές Άνοιξη Θέρος Φθινόπωρο Χειμώνας 

 
Τον τέταρτο αιώνα π.Χ ,όταν ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με τους Πυθαγόρειους βρήκε έναν κατάλογο 
αντιστοιχιών που έκαναν μεταξύ αριθμών και αφηρημένων εννοιών. Φαίνεται ότι δεν κατάφερε να απο-
καλύψει τη σύνδεση που απέδιδαν Πυθαγόρειοι στους αριθμούς (6) και (8). 
 
Αριθμός   1  =  Νους 
Αριθμός   2  =  Δόξα  
Αριθμός   3  =  Ο αριθμός του όλου 
Αριθμός   4  =  Δικαιοσύνη  
Αριθμός   5  =  Γάμος 
Αριθμός   6  =  ;  
Αριθμός   7  =  Κατάλληλη περίοδος , ευνοική συγκυρία , ή ευκαιρία  
Αριθμός   8  =  ; 
Αριθμός   9  =  Δικαιοσύνη  
Αριθμός   10 = Τέλειο  
 

Η πιο εκπληκτική του ανακάλυψη, και αυτή που λένε ότι άσκησε την ευρύτερη επίδραση πάνω στη 
σκέψη του και ότι υπήρξε το θεμέλιο της μαθηματικής του φιλοσοφίας, αφορούσε το πεδίο της μουσικής. 
Ανακάλυψε ότι αυτά τα διαστήματα της μουσικής κλίμακας που ακόμη και τώρα ονομάζονται τέλειες 
αρμονίες μπορούν να διατυπωθούν αριθμητικά ως αναλογίες μεταξύ των αριθμών 1, 2, 3 και 4. Οι αριθ-
μοί αυτοί προστιθέμενοι μας δίνουν το 10, αριθμό που, σύμφωνα με τον περίεργο πυθαγόρειο συνδυασμό 
μαθηματικών και μυστικισμού, ονομαζόταν τέλειος αριθμός. Γραφικά παριστανόταν με το σχήμα το κα-
λούμενο «τετρακτύς». Η αναλογία 2:1 μας δίνει την ογδόη, η αναλογία 3:2 την πέμπτη και η αναλογία 
4:3 την τετάρτη. Αν τώρα κάποιος δεν γνώριζε αυτό το πράγμα, δεν ήταν κάτι που θα το αντιμετώπιζε 
καθώς θα έπαιζε τη λύρα και θα κτυπούσε τις χορδές με μια κάποια πιθανότητα να κάνει και σφάλματα. 
Η ανακάλυψη ήταν ότι υφίσταται μια σύμφυτη τάξη, μια αριθμητική οργάνωση μέσα στην ίδια τη φύση 
του ήχου, και η ανακάλυψη παρουσιαζόταν σαν αποκάλυψη σχετική με τη φύση του Σύμπαντος.   

Αυτό το σχήμα όπως το χρησιμοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι, αποτελείται από δέκα στιγμές τακτοποιη-
μένες σε ένα τριγωνικό πρότυπο, όπως ακριβώς εδώ.  
 

 
 
Συνδέοντας τις στιγμές με διαφορετικούς τρόπους, προκύπτουν πολλά τρίγωνα και ορθογώνια σχήματα, 
όλα φιλικά συνδυασμένα με το Πυθαγόρειο μαθηματικό σύστημα με νοήματα και όρους μέσω των ο-
ποίων εξηγούσε το πως αντιλαμβανόταν και κατανοούσε τις αλήθειες της Παγκοσμιότητας. 
Η Τετρακτύς είναι η πηγή της Δημιουργίας. Είναι το άθροισμα των αριθμών 1, 2, 3, 4. Ήταν μουσική-
αριθμητική τάξη τόσο σπουδαία ώστε ο όρκος των Πυθαγορείων ήταν  

«ορκίζομαι σε αυτόν που παρέδωσε στην ψυχή μας την τετρακτύ». 
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Σε αυτήν ορκιζόταν οι Πυθαγόρειοι. 
Η τετράδα σημειώνει ακόμα τα “κοσμικά σώματα” των τεσσάρων στοιχείων από τα οποία συντάχθηκε 
το Κοσμικό Σύμπαν, το τετράεδρο, το οκτάεδρο, το εικοσάεδρο και τον κύβο. 
Η πεντάδα συμβολίζει τα πέντε στοιχεία από τα οποία σύγκειται ο Κόσμος, δηλαδή τη γη, το νερό, τον 
αέρα, τη φωτιά και τον αιθέρα. Τα πέντε αντίστοιχα πολύεδρα που συμβολίζουν τα παραπάνω στοιχεία 
είναι κύβος, εικοσάεδρο, οκτάεδρο, τετράεδρο, δωδεκάεδρο. 
Η εξάδα συμβολίζει τα έξι είδη εμψύχων όντων. Τους θεούς, τους δαίμονες, τους ήρωες, τους ανθρώ-
πους, τα ζώα και τα φυτά. Είναι Ιερός αριθμός και ονομάζεται Γάμος γιατί εκτός του ότι συνδέεται με τις 
μετεμψυχώσεις (είναι η πλευρά του ψυχογονικού κύβου), είναι τέλειος αριθμός, δηλαδή είναι ίσος με το 
άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του  1+2+3 = 6. Είναι το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου με πλευρά την 
Ιερή Τριάδα, 3 , 4 , 5. 
Η επτάδα παριστάνει τους επτά πλανήτες του Ηλιακού συστήματός μας και το νόμο εξέλιξης. Είναι Ιε-
ρός αριθμός και σημειώνει τις φάσεις της Σελήνης. Θεωρείται παρθένος, αμήτορας, ηγεμόνας, άρχοντας 
όλων, ένα θεό, “αεί όντα”, επτάφωτο, επτάψυχο, επτάπατο (πολύ εχέμυθο). Τον αφιέρωσαν στην έκφρα-
ση εκείνη του Ενός που αποκαλείται “Η Θεά Αθηνά” της οποίας κύριος αριθμός είναι το 92, που ση-
μειώνει τα 92 στοιχεία της ύλης.  
Η οκτάδα υποδηλώνει τις οκτώ ουράνιες και τους οκτώ φθόγγους της μουσικής κλίμακας, δηλαδή την 
Αρμονία του Κόσμου. 
Η εννεάδα δείχνει του εννέα κοσμικούς χώρους του Στερεώματος. 
Η δεκάδα είναι αυτό καθ’ εαυτό το Σύμπαν. 

Η γενική αρχή που ανέλαβαν να διασαφηνίσουν οι Πυθαγόρειοι ήταν ότι το "πέρας" (=όριο) επιδρά 
επί του "άπείρου" (ακαθορίστου) και δημιουργεί το «πεπερασμένον» (=καθορισμένο). Αυτός ήταν ο γε-
νικός τύπος με τον οποίο οι Πυθαγόρειοι ερμήνευαν τη δημιουργία του κόσμου και όλων των όντων του· 
και τον συνόδευε το ηθικό και αισθητικό πόρισμα ότι το πέρας ήταν αγαθό και το άπειρο κακό, έτσι ώστε 
η επιβολή του πέρατος και η δημιουργία του «κόσμου», όπως κατά την άποψή τους ήταν το Σύμπαν ως 
σύνολο, αποτελούσε τεκμήριο του ότι οι άνθρωποι έπρεπε να ακολουθήσουν την αγαθότητα και ομορφιά 
του κόσμου. Χάρη στην ανακάλυψη του Πυθαγόρα, η μουσική παρουσίαζε στους οπαδούς του το καλύ-
τερο παράδειγμα της πρακτικής εφαρμογής αυτής της αρχής. Την ορθότητα της αρχής τόνιζε η ομορφιά 
της μουσικής, προς την οποία ο Πυθαγόρας – όπως και οι περισσότεροι Έλληνες – ήταν ευαίσθητος, για-
τί η λέξη «κόσμος» σήμαινε για τον Έλληνα και την ομορφιά και την τάξη. 

Το πέρας ταυτιζόταν με την ομορφιά, και άλλη μια απόδειξη αυτής της αρχής ήταν το ότι, αν την ε-
φαρμόζαμε στο πεδίο των ήχων, από τη δυσαρμονία γεννιόταν η ομορφιά. Επομένως το όλο πεδίο του 
ήχου, που εκτεινόταν απεριόριστα και προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις, υψηλά ή χαμηλά, αποτελού-
σε παράδειγμα του απείρου. Το πέρας αντιπροσωπεύεται από το αριθμητικό σύστημα των αναλογιών α-
νάμεσα στις αρμονικές νότες, σύστημα που επιβάλει την τάξη στο σύνολο. Το σύστημα αυτό οριοθετεί-
ται με βάση ένα κατανοητό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό δεν το επινόησε ο άνθρωπος, αλλά υπήρχε ανέκαθεν 
και περίμενε τον άνθρωπο να το ανακαλύψει. Όπως λέει ο Cornford: ‘Ή άπειρη ποικιλία της ποιότητας 
του ήχου ταξινομείται με βάση τον ακριβή και απλό νόμο της ποσοτικής αναλογίας. Το σύστημα, που έ-
τσι έχει καθοριστεί, περιλαμβάνει και το ακαθόριστο στοιχείο των κενών διαστημάτων ανάμεσα στις νό-
τες. Αλλά το ακαθόριστο δεν αποτελεί πια ένα συνεχές χωρίς τάξη: η κυριαρχία του πέρατος (ορίου) ή 
μέτρου καθορίζει και τη δική του θέση μέσα στον κόσμο. 

Αυτή η διαδικασία, που την συναντούμε εδώ σε ένα μοναδικό, εκπληκτικό παράδειγμα, οι Πυθαγό-
ρειοι πίστευαν πως αποτελούσε την κύρια αρχή που λειτουργεί μέσα στο Σύμπαν ως σύνολο. Σε αυτό το 
σημείο η κοσμολογία τους διαφέρει από των Ιώνων ουσιαστικά, και μας δίνει το δικαίωμα να τους ονο-
μάσουμε φιλοσόφους της μορφής, ενώ τους Ίωνες φιλοσόφους της ύλης. Μίλησαν οι Ίωνες για ανάμειξη 
στοιχείων, αλλά έμειναν εκεί. Οι Πυθαγόρειοι πρόσθεσαν τις έννοιες της τάξης, της αναλογίας και του 
μέτρου, δηλαδή τόνισαν τις ποσοτικές διαφορές. Κάθε ον είναι ό,τι είναι όχι εξαιτίας των υλικών του 
στοιχείων (που είναι κοινά σε όλα τα όντα), άλλα με βάση την αναλογία κατά την οποία τα στοιχεία αυτά 
έχουν αναμειχθεί και εφόσον το στοιχείο της αναλογίας κάνει να διαφέρει η μία τάξη των όντων από την 
άλλη, γι’ αυτό και οι Πυθαγόρειοι υποστήριξαν ότι αυτό, δηλαδή ο νόμος της δομής κάθε όντος, ήταν το 
ουσιαστικό που έπρεπε να ανακαλύψουμε, αν επιθυμούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν το κάθε όν. Η έμ-
φαση μετακινείται από την ύλη στη μορφή. Η δομή είναι το ουσιαστικό και αυτή η δομή μπορούσε να 
εκφραστεί αριθμητικά, με όρους ποσοτικούς. Είναι λοιπόν απορίας άξιο (αν συλλογιστούμε ότι η φιλο-
σοφία τότε βρισκόταν στο αρχικό της στάδιο και απουσίαζε κάθε συστηματική μελέτη της λογικής, ακό-
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μα και της γραμματικής) το γεγονός ότι οι Πυθαγόρειοι εξέφρασαν την καινοφανή τους πεποίθηση με τη 
φράση ότι «τα όντα είναι οι αριθμοί». 
Αυτή η φράση μας δίνει την κύρια γραμμή της σκέψης τους. 
Οι Πυθαγόρειοι, που αποτελούσαν όπως είδαμε μια θρησκευτική αδελφότητα όσο και φιλοσοφική σχο-
λή, υποστήριζαν ότι «Τα όντα είναι αριθμοί». Για να το αποδείξουν είπαν:  
"Προσέξτε! Το 1 είναι η τελεία, το 2 η ευθεία, το 3 η επιφάνεια , και το 4 ένα στερεό σώμα. Έτσι τα στε-
ρεά προέρχονται από τους αριθμούς. Μπορεί να θεωρήσουμε αυτόν τον τρόπο του σκέπτεσθαι ως ένα α-
δικαιολόγητο και πράγματι ακατανόητο άλμα από τις αφηρημένες νοητικές έννοιες των μαθηματικών 
προς τις στερεές πραγματικότητες της φύσης. Η πυραμίδα η κατασκευασμένη με τον αριθμό 4 δεν είναι 
λίθινη ή ξύλινη αλλά άϋλη, απλή σύλληψη του νου. Ο Αριστοτέλης όμως που έζησε πολύ αργότερα από 
τον Πυθαγόρα είχε απομακρυνθεί τόσο από τη νοοτροπία των Πυθαγορείων, ώστε να μην το καταλαβαί-
νει και να παραπονείται ότι οι Πυθαγόρειοι «καθιστούσαν αβαρείς οντότητες τα στοιχεία των όντων, τα 
οποία έχουν βάρος». 

Κατά τη γνώμη του, οι αριθμοί είναι αυτή η ίδια η ουσία του κόσμου και όχι απλώς σύμβολα ποσοτι-
κών σχέσεων, γι’ αυτό και είναι ιεροί. Η γραμμή σκέψης των Πυθαγορείων φαντάζει ιδιαιτέρως παράξε-
νη σήμερα σε εμάς , που έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τετράγωνα και κύβους αριθμών, όχι όμως 
άλλα γεωμετρικά σχήματα που να συνδέονται μαζί τους με παρόμοιο τρόπο.  Έχοντας φτάσει στο συμπέ-
ρασμα πως όχι οι αριθμοί γενικά, αλλά οι συγκεκριμένοι αριθμοί  1 , 2  , 3 , 4  και οι μεταξύ τους αριθμη-
τικοί λόγοι συνιστούν την πρωταρχική οργανωτική αρχή του Σύμπαντος , η Πυθαγόρεια σκέψη κινήθηκε 
προς άλλες κατευθύνσεις. Οι Πυθαγόρειοι είχαν ανακαλύψει έναν νέο δρόμο προς την «αλήθεια» . Οι με-
γάλοι διανοητές σκέφτονται την αλήθεια και προτείνουν απαντήσεις. 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΡΑ  ΜΕΓΕΘΗ 
Όπως είδαμε οι Πυθαγόρειοι μελετώντας τα μουσικά όργανα, ανακάλυψαν αριθμητικές σχέσεις με τα αι-
σθητικά αποτελέσματα. Με την ανακάλυψη των μαθηματικών λόγων να βρίσκονται πίσω από την μουσι-
κή αρμονία, οι Πυθαγόρειοι θεώρησαν ότι πίσω από την πολυπλοκότητα της φύσης, υπάρχει ένα πρότυπο 
και αυτό έχει σχέση με τους αριθμούς. Η μελέτη των αριθμών και των σχέσεων που δημιουργούν, έγινε ο 
βασικός στόχος τους. Η ανακάλυψη των σχέσεων αυτών θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν τον κόσμο. 
Έγινε πεποίθηση τους ότι η κρυμμένες μαθηματικές και γεωμετρικές κανονικότητες πρέπει να υπόκεινται 
στο φαινομενικό χάος της καθημερινότητας και στην πολυπλοκότητα που βλέπουμε στη φύση. Έτσι κα-
τέληξαν στη σκέψη ότι υπάρχει τάξη στο σύνολο και η τάξη αυτή παράγεται από τους αριθμούς. Για τον 
Πυθαγόρα και τους οπαδούς του στη βάση των φιλοσοφικών τους αντιλήψεων και πεποιθήσεων τοποθε-
τούνται οι αριθμοί στους οποίους συνυπάρχει δύναμη, η οποία ίσως και να δημιούργησε  το σύμπαν!  
Οι φυσικοί αριθμοί είναι αυτοί που αντιλαμβανόμαστε και οι λόγοι που δημιουργούν εμφανίζονται στον 
κόσμο. Έτσι αν πάρουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα  ΑΒ  και  ΓΔ  μπορούμε να βρούμε ένα τμήμα  α  ώ-
στε  ΑΒ = μ.α  και  ΓΔ = ν.α  όπου  μ , ν  είναι φυσικοί  αριθμοί. 
 

 
 

 
 

Αν πάρουμε το λόγο των δύο τμημάτων  ΑΒ
ΓΔ

 = μ α
ν α
⋅
⋅

 = μ
ν

. 

Δηλαδή ο λόγος δύο οποιονδήποτε τμημάτων είναι ρητός αριθμός. 
Τα τμήματα ΑΒ , ΓΔ  έχουν σαν κοινό μέτρο το τμήμα  α. Επομένως για τους Πυθαγόρειους δυο οποια-
δήποτε τμήματα είναι σύμμετρα.  

Όμως σε ένα τετράγωνο που έχει πλευρά ίση με  1, η διαγώνιός του είναι ίση με  2 . Στο παρακάτω 
σχήμα η πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες με  1  και αν εφαρμόσουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορ-
θογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ , θα βρούμε ότι η υποτείνουσα  ΒΓ  του τριγώνου και διαγώνιος του τετραγώνου 
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είναι ίση με  ΒΓ = 2 . Άρα ΒΓ
ΑΒ

 = 2   ο οποίος, ο οποίος όπως θα δούμε παρακάτω, είναι άρρητος α-

ριθμός. Επομένως η υποτείνουσα και οι κάθετες είναι ασύμμετρα μεγέθη. Συνεπώς η διατύπωση αυτή 
της σκέψης των Πυθαγορείων καταρρίπτεται  
 

 
 

Η ανακάλυψη των άρρητων αριθμών και των ασύμμετρων μεγεθών δημιούργησε τεράστιο θόρυβο 
στις τάξεις των πυθαγορείων. Πρώτα απ’ όλα φαινόταν να πλήττει θανατηφόρα την πυθαγόρεια φιλοσο-
φία που υποστήριζε ότι όλα εξαρτώνται από τους ακέραιους αριθμούς. Πώς είναι δυνατόν ένας άρρητος 
αριθμός όπως ο  2   να εξαρτάται από τους ακέραιους αριθμούς, όταν δεν μπορεί να γραφτεί ως λόγος 
δυο τέτοιων αριθμών; Έπειτα, φαινόταν αντίθετο με την κοινή λογική, που υποδείχνει ότι κάθε μέγεθος 
μπορεί να εκφραστεί με κάποιο ρητό αριθμό. Το γεωμετρικό αντίστοιχο ήταν εξίσου εντυπωσιακό, γιατί, 
πάλι σε αντίθεση με τη διαίσθηση, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ευθύγραμμα τμήματα που δεν έχουν κοι-
νή μονάδα μέτρησης. Όλη η πυθαγόρεια θεωρία της αναλογίας και των όμοιων σχημάτων ήταν χτισμένη 
πάνω στη φαινομενικά προφανή υπόθεση ότι δύο οποιαδήποτε ευθύγραμμα τμήματα είναι σύμμετρα, δη-
λαδή έχουν κάποια κοινή μονάδα μέτρησης. Ένα μεγάλο μέρος της γεωμετρίας που οι πυθαγόρειοι θεω-
ρούσαν ότι είχαν κατοχυρώσει έπρεπε ξαφνικά να απορριφθεί σαν άχρηστο, αφού οι αποδείξεις ήταν λα-
θεμένες. 

Η ανακάλυψη των ασύμμετρων αριθμών επέφερε θανάσιμο πλήγμα στη Πυθαγόρεια φιλοσοφία.  
Τόσο μεγάλο ήταν το «σκάνδαλο», που οι Πυθαγόρειοι προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Λέγεται ότι 
τον Πυθαγόρειο Ίππασο, που αποκάλυψε σε άτομα έξω από τη σχολή το μυστικό, τον έριξαν στη θάλασ-
σα και πνίγηκε. Η ανακάλυψη των άρρητων αριθμών θεωρήθηκε ως η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία 
των μαθηματικών. 
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Η  ΑΡΡΗΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  2  
 
Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για το ότι ο  2   είναι άρρητος αριθμός. Εδώ θα αναφέρουμε τρεις απο-
δείξεις. Η πρώτη από αυτές υπάρχει ως πρόταση στα Στοιχεία του Ευκλείδη. 
 
1η απόδειξη: 

Για την απόδειξη ότι ο 2  είναι άρρητος θα χρησιμοποιήσουμε το επόμενο λήμμα: 
Λήμμα: 
Αν  α  φυσικός αριθμός και ο  α2  είναι άρτιος ,τότε και ο  α  είναι άρτιος. 
Απόδειξη λήμματος: 
Αν ο  α  είναι περιττός τότε  α = 2κ+1, με  κ  ακέραιο 
Τότε  α2 = (2κ+1)2 = [(2κ)2+2.2κ.1+ 12] = 4κ2+4κ +1 = 2.2κ(κ+1) + 1 = 2λ+1 περιττός , άτοπο γιατί ο  α2  
είναι άρτιος. 
Επομένως ο  α  είναι άρτιος. 
____________________________  

Υποθέτουμε ότι ο 2  είναι ρητός δηλαδή γράφεται ως  2 = μ
ν

 όπου  μ, ν  φυσικοί αριθμοί και  ν ≠ 0 

και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι  1. 

Έχουμε:   2 = μ
ν

  ⇒   2 = 
2

2
μ
ν

   ⇒  μ2 = 2ν2. 

Άρα ο  μ2  είναι άρτιος. Σύμφωνα με το προηγούμενο λήμμα και ο  μ  είναι άρτιος. Δηλαδή  μ = 2κ. 
Τότε η ισότητα  μ2 = 2ν2  γίνεται:  (2κ)2 = 2ν2  ⇒   4κ2 = 2ν2  ⇒   ν2 = 2κ2. 
Άρα ο  ν2  είναι άρτιος οπότε και ο  ν  είναι άρτιος. 
Αφού οι  μ , ν  είναι άρτιοι διαιρούνται με τον  2, άτοπο γιατί ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι  1. 
 
 
2η απόδειξη: 
Γνωρίζουμε  ότι: 
Κάθε  φυσικός  αριθμός  γράφεται  κατά  μοναδικό  τρόπο  σε  γινόμενο  από  πρώτους  παράγοντες. 

Θα χρησιμοποιήσουμε την πρόταση αυτή και τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο. 
Έστω ότι ο  2   είναι ρητός. Τότε θα γράφεται: 

2  = μν    με  μ, ν∈ ,  ν ≠ 0  και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των  μ, ν  είναι  1. 

Οι φυσικοί αριθμοί  μ , ν  γράφονται κατά μοναδικό τρόπο σε γινόμενο από πρώτους παράγοντες. 
Δηλαδή:    
μ = 1 2 ... κp p p⋅ ⋅ ⋅     και     ν = 1 2 ... λq q q⋅ ⋅ ⋅  ,  όπου  p1 , p2 , … , pκ ,  q1 , q2 , … , qλ  πρώτοι αριθμοί. 

Τότε:  

2  = μν   ⇒  

2 = μ
ν

2

2   ⇒  

μ2 = 2ν2  ⇒  
( )2

1 2 ... κp p p⋅ ⋅ ⋅  = 2 ( )2
1 2 ... λq q q⋅ ⋅ ⋅   ⇒  

2 2 2
1 2 ... κp p p⋅ ⋅ ⋅  = 2 2 2

1 22 ... λq q q⋅ ⋅ ⋅ ⋅    
 

Παρατηρούμε ότι στο πρώτο μέλος της τελευταίας σχέσης το πλήθος των παραγόντων είναι άρτιο ενώ 
στο δεύτερο μέλος το πλήθος των παραγόντων είναι περιττό.  
Αυτό είναι άτοπο , επομένως ο  2   είναι άρρητος. 
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3η απόδειξη: 

Για την απόδειξη ότι ο  2  είναι άρρητος θα βασιστούμε στην πρόταση η οποία λέει το εξής : 
Σε μία πολυωνυμική εξίσωση με ακέραιους συντελεστές, στην οποία ο συντελεστής του με-
γιστοβάθμιου όρου είναι 1, οι ρητές ρίζες της είναι  ακέραιες και διαιρούν το σταθερό όρο. 

Αν πάρουμε την πολυωνυμική εξίσωση 2x – 2 = 0  τότε οι ρητές ρίζες της θα είναι ακέραιες και θα διαι-
ρούν το σταθερό όρο  –2. 
Οι υποψήφιοι ακέραιοι για ρίζες της είναι οι αριθμοί:  –1 , 1 , –2 , 2  
Για  x = –1  είναι:  x2 – 2= (–1)2 – 2 = 1 – 2 = –1 ≠  0 
Για  x = 1  είναι  x2 – 2 = 12 – 2 = 1 – 2 = –1 ≠  0 
Για  x = –2  είναι  x2 – 2 = (–2)2 – 2 = 4 – 2 = 2 ≠  0 
Για  x=2  είναι  x2 – 2 = 22 – 2 = 4  – 2 = 2 ≠  0 
Επομένως η εξίσωση δεν έχει ρητές ρίζες 

Για  x = 2   έχουμε:   x2 – 2 = ( )2
2  – 2 = 2 – 2 = 0 . 

Δηλαδή ο 2   είναι ρίζα της εξίσωσης και αφού αυτή δεν έχει ρητές ρίζες, ο  2   θα είναι άρρητος. 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΡΗΤΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  2  
 
Αποδείξαμε ότι ο  2  είναι άρρητος. Επομένως δεν μπορούμε να τον γράψουμε σαν πηλίκο από ακέραι-
ους αριθμούς. 
Θα προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε όσο επιθυμούμε από ρητούς αριθμούς. 
 
Προκειμένου να τον προσεγγίσουμε κάνουμε τις επόμενες σκέψεις. 

Αν ο αριθμός  x  είναι λύση της εξίσωσης  x2 = 2, τότε θα πρέπει να ισχύει  x = 2
x . Τώρα, αν ο  x  είναι 

ελαφρά λάθος, ας πούμε υποεκτιμημένο και το ονομάζουμε  α, τότε το  2
x

  είναι υπερεκτιμημένο  2
α

. 

Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο μέσος της υποεκτίμησης και της υπερεκτίμησης, δηλαδή ο  1 2
2 αα⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

θα είναι μια καλύτερη εκτίμηση είτε του  x  είτε του  2
x

.  

 

 
 
Μια επανάληψη της διαδικασίας αυτής θα μας οδηγήσει σε καλύτερη προσέγγιση. 

Έτσι μπορεί να οριστεί μια ακολουθία  xν+1 = 1 2
2 ν

ν
x x

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

  με  ν = 1, 2, 3, …  και  x1  ένας θετικός αριθ-

μός. 
 

 
 
x1 = 1  
 

x2 = 1 2 1 31 32 1 2 2
⎛ ⎞+ = ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1,5  

x3 = 
3
2

1 3 2 1 3 4 1 9 8 17
2 2 2 2 3 2 2 3 12

⎛ ⎞
⎜ ⎟ +⎛ ⎞+ = + = ⋅ =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1,416666666…  

 

x4 = 
17
12

1 17 2 1 17 24 1 289 288 577
2 12 2 12 17 2 12 17 408

⎛ ⎞
⎜ ⎟ +⎛ ⎞+ = + = ⋅ =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1,41421568627450980392156862745098039…  

 

x5 = 
577
408

1 577 2 665857
2 408 470832

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1,4142135623746899106262955788901349101165596221157…  
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x6 = 
665857
470832

1 665857 2 886731088897
2 470832 627013566048

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1,414213562373095048801689623502530243614981925  

 
Παρατηρούμε ότι το πλήθος των σωστών δεκαδικών ψηφίων διπλασιάζεται μετά από κάθε επανάληψη. 
Γι’ αυτό λέμε ότι έχουμε τετραγωνική σύγκληση. 
 
Όπως προηγούμενα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακολουθία   

xν+1 = 1
2 ν

ν
x x

α⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

  με  ν = 1, 2, 3, …   και  x1  ένας θετικός αριθμός, 

προκειμένου να προσεγγίσουμε, όσο επιθυμούμε, την  α , ενός θετικού αριθμού  α. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  ΤΟΥ  2   

Η μέθοδος προσέγγισης του  2  από ρητούς, που παρουσιάστηκε προηγούμενα, χρησιμοποιεί μία 
αναδρομική ακολουθία. Αφού η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές θέλουμε, μπορούμε να την υ-
λοποιήσουμε σε ένα πρόγραμμα που να εκτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Το επόμενο πρόγραμμα εκτελεί την προσέγγιση του  2   από την προηγούμενη αναδρομική ακολουθία. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετραγωνική_Ρίζα 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Ν  
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α  
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ “Δώσε αριθμό επαναλήψεων” 
ΔΙΑΒΑΣΕ Ν 
α ← 1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν 
α ← 0,5*(α + 2/α) 
ΓΡΑΨΕ α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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