Η ΖΩΗ ΚΑΘ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
Ο Ππζαγόξαο ν άκηνο ππήξμε ζεκαληηθόο Έιιελαο θηιόζνθνο,
καζεκαηηθόο, γεσκέηξεο θαη ζεσξεηηθόο ηεο κνπζηθήο. Θεσξείηαη έλα από
ηνπο επηά ζνθνύο ηεο Αξραηόηεηνο. Δίλαη ν ζεκειησηήο ησλ ειιεληθώλ
καζεκαηηθώλ θαη ν ηδξπηήο ηεο ιεγόκελεο Ιηαιηθήο Ππζαγνξείνπ ρνιήο.
Γεκηνύξγεζε έλα άξηην ζύζηεκα γηα ηελ επηζηήκε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ
πνπ θαηνρύξσζε κε όιεο ηηο ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη γεσκεηξηθέο απνδείμεηο.
Γελλήζεθε ζε ρξνλνινγία πνπ δελ καο είλαη γλσζηή αιιά πνπ εηθάδεηαη
πσο είλαη κεηαμύ ησλ εηώλ 580 - 572 π.Υ. θαη σο επηθξαηέζηεξνο ηόπνο
γελλήζεσο παξαδίδεηαη ε λήζνο άκνο. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ ν Μλήζαξρνο,
δαθηπινγξάθνο ζην επάγγεικα θαη ε σξαηνηάηε Ππζαΐδα. Πέζαλε ζην
Μεηαπόληην (ειιεληθή απνηθία) ηεο Ιηαιηθήο Λεπθαλίαο ζε κεγάιε ειηθία,
πεξίπνπ ην 500-490 π.Υ.

Ο Ππζαγόξαο ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ πξώηνπ ζπζηεκαηηθνύ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ θόζκνπ, ζηνλ Κξόησλα ηεο Ιηαιίαο. Σν παλεπηζηήκην απηό
ήηαλ έλα πνιηηηθν-ζξεζθεπηηθό ίδξπκα, κε πνιηηηθνύο θπξίσο ζηόρνπο, ζην
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νπνίν αλάκεζα ζηα άιια κειεηήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ ε Αξηζκεηηθή θαη ε
Γεσκεηξία. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ππζαγόξα
είλαη ακθηιεγόκελεο, αλ θαη γξάθηεθαλ πεξί ηηο 15 βηνγξαθίεο ηνπ. Βέβαην
είλαη όηη νη πξνζσπηθέο ηνπ πξνζθνξέο ζηα Μαζεκαηηθά ήηαλ:







Σν πεξίθεκν ζεώξεκα, πνπ θέξεη ην όλνκά ηνπ. Αγλννύκε ηελ
απόδεημε πνπ έδσζε ν ίδηνο, ελώ γλσξίδνπκε όηη απηή δηέθεξε
από εθείλε ηνπ Δπθιείδε.
Η αλαθάιπςε κεξηθώλ Ππζαγόξεησλ ηξηάδσλ, δειαδή ηξηάδσλ
αθεξαίσλ αξηζκώλ, πνπ επαιεζεύνπλ ηελ ηζόηεηα ηνπ
ζεσξήκαηόο ηνπ.
Η αλαθάιπςε ησλ αζύκκεηξσλ κεγεζώλ. Σν γεγνλόο απηό
θιόληζε ην αξηζκεηηθό δόγκα ηνπ, όηη ηα "πάληα είλαη αξηζκνί"
(δει. αξηζκήζηκα κε ηνπο γλσζηνύο ηόηε αξηζκνύο, ηνπο
αθέξαηνπο θαη ηα θιάζκαηα).
Η θαηαζθεπή θαη κειέηε ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηώλ από ηα πέληε
θαλνληθά πνιύεδξα (ηεηξάεδξν, θύβν, δσδεθάεδξν).
Η θαηαζθεπή ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο. Μειέηε ησλ ιόγσλ ηεο 4ρνξδεο ιύξαο θαη δεκηνπξγία θαλόλσλ θαηαζθεπήο ηεο 8ρνξδεο ιύξαο.

Δθηόο απηώλ ζεκαληηθή πξέπεη λα ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ
θαηαζθεπή ηεο ιύζεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο (θαη εθείλεο ηεο ρξπζήο
ηνκήο). Μεγάιε πξέπεη λα ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Αξηζκεηηθή (ζεσξία
ησλ Αξηζκώλ). Δηδηθόηεξα ζε ζεσξήκαηα αθεξαίσλ αξηζκώλ θαη ζηελ κειέηε
ησλ αξηζκεηηθώλ πξνόδσλ.
ήκεξα είλαη βέβαην όηη ν Ππζαγόξαο ππήξμε κεγάιε καζεκαηηθή
πξνζσπηθόηεηα θαη όηη κε ηηο έξεπλεο θαη ην Παλεπηζηήκηό ηνπ ζπλέβαιε ζην
άικα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ καζεκαηηθώλ. Η πεξίεξγε κπζηηθόηεηα όκσο,
πνπ δηέπλεε ην ζύιινγν, έγηλε αηηία λα κελ πιεξνθνξεζνύλ νη βηνγξάθνη ηα
πξνζσπηθά επηηεύγκαηα ηνπ ίδηνπ θαη έηζη λα αγλννύκε ζήκεξα ην δηθό ηνπ
έξγν, ην νπνίν αζθαιώο ζα ήηαλ ζεκαληηθόηαην.
Οη Ππζαγόξεηνη ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πην
ζεκαληηθνύο επηζηήκνλεο ηνπ θαηξνύ ηνπο θαη ν Ππζαγόξαο θαίλεηαη λα
ελδηαθεξόηαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ επηζηήκε. ην Ππζαγόξεην ζύζηεκα νη
ζξεζθεπηηθνί θαη θηινζνθηθνί ζηόρνη είλαη αιιειέλδεηνη. Η ηδέα ηεο θάζαξζεο
δηα ηεο επηζηήκεο, απ΄ όηη είλαη γλσζηό, δελ απνδόζεθε ζηνλ Ππζαγόξα
παξά κόλν από ηνλ Ιάκβιηρν. Βέβαηα ν Αξηζηόμελνο, ν Ηξόδνηνο ,ν
Δκπεδνθιήο θαη ν Ίσλαο από ηελ Υίν απνθαινύλ ηνλ Ππζαγόξα: «πνιπκαζή,
ηζηνξηθό θαη ζνθηζηή». Ο Δθαηαίνο ν Αβδεξίηεο θαη ν Αληηθιείδεο
παξνπζηάδνπλ ηνλ Ππζαγόξα σο ηνλ εηζεγεηή ηεο γεσκεηξίαο ζηελ Διιάδα
από ηελ Αίγππην. ηνλ ίδην ηνλ Ππζαγόξα απνδίδνληαη νη βαζηθέο ηδέεο ηεο
«ζεσξίαο» ηνπ «θόζκνπ» θαη ηεο «θάζαξζεο», ηδέεο πνπ ζπλέρνπλ ηηο δύν
ηάζεηο ηεο Ππζαγόξεηαο ζρνιήο, ηελ επηζηεκνληθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή.
O Αέηηνο ιέεη πσο ν Ππζαγόξαο ήηαλ ν πξώηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε
ιέμε «θόζκνο», απνδίδνληάο ηεο ηελ έλλνηα ηεο «ηνπ όινπ πεξηνρήο».
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ηνραδόκελνο ηελ αξρή ηεο ηάμεο, πνπ απνθαιύπηεηαη όηη δηέπεη ην ζύκπαλ
θαη ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, θαη εθαξκόδνληαο ηελ
θνζκηθή ηάμε ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, ν άλζξσπνο κπνξεί πξννδεπηηθά λα
απνθηήζεη «αζαλαζία». Μηα πνιύ ζεκαληηθή αλαθάιπςε πνπ έθαλε ν
Ππζαγόξαο είλαη ε αξηζκεηηθή εξκελεία ηνπ ζύκπαληνο. Μεηξώληαο ηα
θαηάιιεια κήθε ηεο ρνξδήο ελόο κνλόρνξδνπ, δηαπίζησζε πσο ηα ζύκθσλα
κνπζηθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα εθθξαζζνύλ ζε απιέο αξηζκεηηθέο αλαινγίεο
ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ αθεξαίσλ αξηζκώλ. ΄ απηόλ απνδίδνληαη νη
αξηζκεηηθνί ιόγνη ηεο νθηάβαο, ηεο ηέηαξηεο, ηεο πέκπηεο θαη ηνπ κείδνλνο
ηόλνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Ππζαγόξα γηα ηε κνπζηθή αξκνλία νδεγεί ζηε
ζθέςε ζε απηόλ λα απνδνζεί θαη ε ζεσξία ηεο «Αξκνλίαο ησλ θαηξώλ».
Δπίζεο έρνπλ απνδνζεί ζε απηόλ δηάθνξεο γεσκεηξηθέο αλαθαιύςεηο κε
γλσζηόηεξν ην νκώλπκό ηνπ ζεώξεκα. Ο Πξόθινο (λενπιαησληθόο
θηιόζνθνο) , ιέεη πσο πξώηνο ν Ππζαγόξαο αλύςσζε ηε γεσκεηξία ζε
ειεύζεξε επηζηήκε , γηαηί ζεώξεζε ηηο αξρέο ηεο από πάλσ πξνο θάησ θαη όρη
κε βάζε ηα πιηθά αληηθείκελα. Ο Απνιιώληνο ν ινγηζηηθόο αλαθέξεη όηη
πξόζθεξε εθαηόκβε, όηαλ βξήθε όηη ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο
νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δύν
θαζέησλ πιεπξώλ. Οξηζκέλνη αξραίνη ζπγγξαθείο απέδσζαλ ζηνλ Ππζαγόξα
ηελ αλαθάιπςε πσο ν Δσζθόξνο (Απγεξηλόο) θαη ν Έζπεξνο (Απνζπεξίηεο)
είλαη έλαο θαη ν απηόο αζηέξαο ηεο Αθξνδίηεο. Άιινη απέδσζαλ απηήλ ηελ
αλαθάιπςε ζηνλ Παξκελίδε.
Γέλλεζε θαη Καηαγσγή
Λέγεηαη όηη ν Μλήζαξρνο θαη ε Ππζαΐο, νη γνλείο ηνπ Ππζαγόξα,
πξνέξρνληαλ από ηνλ νίθν θαη ηελ γεληά πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Αγθαίν,
ηνλ ηδξπηή ηεο απνηθίαο ηεο άκνπ. Δπεηδή δε ε επγεληθή απηή θαηαγσγή
ζξπιείηαη κεηαμύ ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ Ππζαγόξα, θάπνηνο άκηνο πνηεηήο
ηζρπξίδεηαη όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ γηνο ηνπ Απόιισλα. Η θήκε απηή
επηθξάηεζε γηα ηνλ εμήο ιόγν:
ηαλ ν Μλήζαξρνο βξέζεθε ζηνπο Γειθνύο γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο,
καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ πνπ δε γλώξηδε αθόκε όηη ήηαλ έγθπνο, δήηεζε
ρξεζκό από ηελ Ππζία ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ πξία. Η
Ππζία ρξεζκνδόηεζε όηη απηόο κελ ζα δνθηκάζεη κεγάιε επραξίζηεζε θαη ζα
απνθηήζεη πνιιά ρξήκαηα, ε δε γπλαίθα ηνπ όηη εγθπκνλεί ήδε θαη πσο ζα
γελλήζεη παηδί πνπ ζα δηαθέξεη θαηά ηελ σξαηόηεηα θαη ηε ζνθία από όινπο
ηνπο αλζξώπνπο θαη ζα θαηαζηεί πάξα πνιύ σθέιηκν ζην αλζξώπηλν γέλνο.
Ο Μλήζαξρνο θαηαλνώληαο πσο θάηη ζπνπδαίν θαη ζεόζηαιην ζα πξνέθππηε,
κεηνλόκαζε κάιηζηα ηελ γπλαίθα ηνπ από Παξζελίδα ζε Ππζαΐδα κεηά ην
ρξεζκό. Καηόπηλ επηρείξεζε ην ηαμίδη πνπ ζρεδίαδε έρνληαο ιάβεη ηόζν
επλντθή πξνηξνπή, κε απνηέιεζκα όζν βξηζθόηαλ ζηελ θνηληθηθή ηδόλα λα
γελλήζεη ε Ππζαΐδα ην γην ηνπο. Ο Μλήζαξρνο νλόκαζε ην λενγέλλεην
Ππζαγόξα θαζώο είρε πξνθεηεπηεί από ηνλ Πύζην Απόιισλα. Πξάγκαηη ήηαλ
γεγνλόο αδηακθηζβήηεην από ηνπο αξραίνπο όηη ε ςπρή ηνπ Ππζαγόξα είρε
απνζηαιεί από ηελ αλώηαηε αξρή ηνπ Απόιισλα, είηε επεηδή ήηαλ ζπλαθήο
είηε θαη' άιινλ ηξόπν ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζεό. Η ίδηα ηνπ ε γέλλεζε θαη ε
πνηθίιε ζνθία ηεο ςπρήο ηνπ ην απνδείθλπαλ νινθάλεξα.
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Η λεόηεηα θαη νη πξώηεο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα
ηαλ ν Μλήζαξρνο επέζηξεςε ζηε άκν κε πνιιά θέξδε θαη κεγάιε
πεξηνπζία, έρηηζε ηεξό ηνπ Πύζηνπ Απόιισλα θαη πξόζεμε ηδηαίηεξα ηελ
αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ηνπ, αλαζέηνληάο ηελ παξάιιεια πόηε ζηνλ
Κξεώθπιν, πόηε ζηνλ Φεξεθύδε από ηε ύξν θαζώο επίζεο θαη ζε ηεξείο. Ο
λεαξόο Ππζαγόξαο κεγάισλε κε κεγάιε ζεκλόηεηα θαη ζσθξνζύλε θαη έγηλε
όκνξθνο ζηελ εκθάληζε πνιύ πεξηζζόηεξν από άιινπο λένπο. Απνιάκβαλε
δε θάζε είδνπο ζεβαζκό αθόκε θαη από ηνπο πνιύ κεγαιύηεξνύο ηνπ ζε
ειηθία πνιίηεο. ηαλ κηινύζε κεηέζηξεθε ηνπο πάληεο κε ην κέξνο ηνπ θαη
θαηλόηαλ αμηνζαύκαζηνο ώζηε από ηνπο πνιινύο λα βεβαηώλεηαη κε θάζε
θπζηθόηεηα πώο ήηαλ πξάγκαηη γηόο ηνπ ζενύ Απόιισλα. Δλζαξξπκέλνο
από ηηο ζρεηηθέο απηέο δνμαζίεο θαη ηελ παηδεία πνπ έιαβε από βξέθνο θαη
από ηε θπζηθή ηνπ νκνξθηά, αθόκε πεξηζζόηεξν θαηέβαιιε πξνζπάζεηα λα
απνδεηθλύεη ηνλ εαπηό ηνπ άμην ησλ πξνηεξεκάησλ πνπ ηνλ δηαθνζκνύζαλ.
ια όζα έιεγε ή έπξαηηε ηα έθαλε κε κεηιηρηόηεηα, δίρσο λα θπξηεύεηαη νύηε
από νξγή, νύηε από δήιεηα, νύηε από εξηζηηθόηεηα νύηε από άιιε δηαηαξαρή
ή επηπνιαηόηεηα. Μεγάιε ζξεζθεπηηθόηεηα ραξαθηήξηδε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαη αθνινπζνύζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δίαηηεο, κε ηζνξξνπία ςπρήο θαη
εγθξάηεηα ζώκαηνο.
ληαο αθόκε έθεβνο, ε θήκε ηνπ έθζαζε κέρξη ηελ Μίιεην ζηνλ Θαιή
θαη κέρξη ηελ Πξηήλε ζηνλ Βίαληα, ηνπο δύν από ηνπο επηά ζνθνύο ηεο
αξραηόηεηνο θαη ζε πνιιά κέξε νη άλζξσπνη εθζείαδαλ ηνλ λεαξό,
απνθαιώληαο ηνλ, ηνλ "ελ άκσ θνκήηελ". Μόιηο ζηε άκν άξρηζε λα
εκθαλίδεηαη ην ηπξαλληθό θαζεζηώο ηνπ Πνιπθξάηε ηελ επνρή όπνπ ν
Ππζαγόξαο ήηαλ πεξίπνπ δεθανθηώ εηώλ, πξνβιέπνληαο όηη ε ηπξαλλία ζα
εκπόδηδε ηα ζρέδηά ηνπ θαη ηελ θηινκάζεηά ηνπ, έθπγε γηα ηελ Μίιεην θνληά
ζηνλ Φεξεθύδε θαη ζηνλ θπζηθό Αλαμίκαλδξν θαη ζηνλ θηιόζνθν Θαιή. Με
ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ επθξάδεηα ηεο νκηιίαο ηνπ, θέξδηζε ηνλ ζαπκαζκό
θαη ηελ εθηίκεζε όισλ θαη θαηέζηε θνηλσλόο ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο. Μάιηζηα
ν Θαιήο δηαθξίλνληαο ηελ κεγάιε δηαθνξά ηνπ Ππζαγόξα ζε ζύγθξηζε κε
ηνπο άιινπο λένπο, ηνπ παξαζηάζεθε κε επραξίζηεζε θαη ηνπ κεηέδσζε όζεο
γλώζεηο θαηείρε, πνπ ήηαλ δπλαηόλ λα κεηαδνζνύλ. Κνληά ζηνλ Θαιή ν
Ππζαγόξαο έιαβε ηελ πξώηε ηνπ ζνβαξή εθπαίδεπζε πάλσ ζηα καζεκαηηθά,
ηε γεσκεηξία θαη όζα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο αξηζκνύο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο.
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Ήηαλ ν Θαιήο πνπ πξνέηξεςε ηνλ Ππζαγόξα λα πάεη ζηελ Αίγππην θαη
λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο ηεξείο ηεο Μέκθηδνο, από ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν
Θαιήο είρε ιάβεη πνιιέο γλώζεηο, πξνιέγνληαο πσο εάλ ν Ππζαγόξαο
εξρόηαλ ζε επαθή καδί ηνπο, ζα γηλόηαλ ζνθόηεξνο από όινπο ηνπο
αλζξώπνπο.

Σα ηαμίδηα θαη ε παηδεία ηνπ Ππζαγόξα
Ο λεαξόο Ππζαγόξαο έρνληαο βειηηώζεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο
θνληά ζηνλ Θαιή, ρξεζηκνπνηώληαο κε άξηζην κέηξν ειαθξέο θαη
επθνινρώλεπηεο ηξνθέο, δίρσο ππεξβνιέο ζηελ νηλνπνζία, απέθηεζε πνιύ
θαιή πγεία, ηελ ηθαλόηεηα λα θνηκάηαη ιίγν θαζώο θαη δηαύγεηα θαη θαζαξόηεηα
ςπρήο. Οη αηγύπηηνη ηεξείο γηα λα δνθηκάζνπλ ηελ αληνρή ηνπ ηνλ ππέβαιιαλ
ζε δύζθνια πξνζηάγκαηα εληειώο αληίζεηα κε ηελ ειιεληθή αγσγή,
λνκίδνληαο όηη ζαλ μέλνο δελ ζα ηα θαηάθεξλε ζηελ ζθιεξή αηγππηηαθή
ηεξαηηθή εθπαίδεπζε. κσο ν Ππζαγόξαο επηηέιεζε όια ηα πξνζηάγκαηα κε
κεγάιε πξνζπκία θαη ηόζν πνιύ ζαπκάζηεθε πνπ πήξε ηελ άδεηα λα ζπζηάδεη
ζηνπο Θενύο θαη λα παίξλεη κέξνο ζηηο θξνληίδεο γη' απηνύο, πξνλόκην πνπ
δελ αλαθέξεηαη λα παξαρσξήζεθε ζε θαλέλαλ άιιν μέλν. Δθεί εληξύθεζε
αθόκε πεξηζζόηεξν ζηε γεσκεηξία θαη ηελ αζηξνλνκία ηειεηνπνηώληαο ηηο
γλώζεηο ηνπ θη έθζαζε ζην απόγεην ηεο κάζεζεο ηεο επηζηήκεο ησλ αξηζκώλ
θαη ηεο κνπζηθήο.
ύκθσλα κε ηνλ αξραίν ζπγγξαθέα Ιάκβιηρν ζην ¨Πεξί ηνπ
Ππζαγνξείνπ βίνπ¨ ν Ππζαγόξαο έκεηλε 22 ρξόληα ζηελ Αίγππην θαη θαηόπηλ
κεηαθέξζεθε ζηε Βαβπιώλα, αηρκάισηνο από ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ Κακβύζε
θαη όηη εθεί πέξαζε επράξηζηα, ζπλαλαζηξεθόκελνο ηνπο Μάγνπο, δειαδή
ηνπο Πέξζεο ηεξείο θαη δηδαζθόκελνο ζενινγηθά θαη αζηξνλνκηθά ζέκαηα γηα
άιια δώδεθα ρξόληα, επηζηξέθνληαο ζηε άκν δηαλύνληαο ην πεληεθνζηό
έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο Πνξθύξηνο όκσο παξαιακβάλνληαο ηελ
πιεξνθνξία από ηνλ Αξηζηόμελν αλαθέξεη πσο ήηαλ πεξίπνπ 40 εηώλ όηαλ
έθπγε από ηε άκν γηα ηελ Ιηαιία.
Η επηζηξνθή ζηελ Διιάδα
ηαλ ν Ππζαγόξαο επέζηξεςε ζηε άκν, θαηαζθεύαζε δηδαζθαιείν
εκηθπθιηθό πνπ γηα αηώλεο αξγόηεξα δηαηεξήζεθε κε ηελ νλνκαζία «εκηθύθιην
ηνπ Ππζαγόξα», ζην νπνίν νη άκηνη ζπζθέπηνληαλ γηα ηα θνηλά. Σν ιίγν
δηάζηεκα πνπ έκεηλε ζηελ παηξίδα ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε δηδαζθαιία
θάπνησλ λέσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Δπξπκέλεο ν άκηνο, αζιεηήο πνπ
λίθεζε πνιινύο θαη κεγάινπο αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Δλώ νη
άιινη αζιεηέο ζύκθσλα κε ηνλ αξραίν ηξόπν ηξέθνληαλ κε λσπό ηπξί, μεξά
ζύθα θαη ζηάξη, εθείλνο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Ππζαγόξα έηξσγε
θαζεκεξηλά θξέαο δπλακώλνληαο ην ζώκα ηνπ. Φέξεηαη λα δίδαζθε ηελ αξρή
ηεο Όβξεσο θαη ηεο Νέκεζεο θαη γη' απηό επηλόεζε ηε Γηθαία Κνύπα. Δίρε
θηηάμεη κηα θνύπα εθαξκόδνληαο ηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο γηα λα πίλεη κε
κέηξν ην θξαζί. Τπήξρε κία γξακκή πνπ όξηδε κέρξη πνπ έπξεπε λα γεκίδεη
θαλείο. Μηα ζηάια παξαπάλσ θαη ε θνύπα άδεηαδε όιν ην πεξηερόκελν ηεο.
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Δπίζεο θέξεηαη λα ππνθίλεζε ηελ κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο ζε έλαλ λέν
κε ην ηέρλαζκα λα πιεξώλεη ην λέν ηξεηο νβνινύο γηα θάζε κάζεκα πνπ
παξαθνινπζνύζε. ηαλ ν λένο είρε αληηιεθζεί πιένλ ηελ ππεξνρή ησλ
καζεκαηηθώλ θαη κε επραξίζηεζε ηα κάζαηλε, ν Ππζαγόξαο πξνθαζίζηεθε
αδπλακία θαηαβνιήο ησλ ηξηώλ νβνιώλ. πσο ην πεξίκελε, ν λένο αξλήζεθε
λα ζηακαηήζεη ηα καζήκαηα, δίρσο λα ηνλ ελδηαθέξεη πιένλ ν κηζζόο. Σόηε ν
Ππζαγόξαο πξνθαζίζηεθε πσο έπξεπε λα εξγαζηεί γηα ηα αλαγθαία θαη δελ
είρε άιιν ρξόλν δηαζέζηκν γηα λα ηνλ δηδάζθεη, αιιά ν λένο ηόζν πνιύ είρε
αγαπήζεη ηα καζεκαηηθά πνπ πξόηεηλε ν ίδηνο κηζζό ηξηώλ νβνιώλ ζηνλ
Ππζαγόξα γηα θάζε κάζεκα. Λέγεηαη πσο ν λένο ήηαλ ζπλνλόκαηνο ηνπ
Ππζαγόξα (θαη πηόο ηνπ Δξαηνθιένπο) θαη πσο απέπιεπζε καδί κε ην
δάζθαιό ηνπ, όηαλ απηόο απνθάζηζε λα θύγεη από ηελ άκν.
Ο Ππζαγόξαο επηρεηξνύζε κε θάζε ηξόπν λα κεηαδώζεη ζηνπο
ζπκπαηξηώηεο ηνπ ηα καζήκαηα ησλ αξηζκώλ θαζώο θαη άιιεο γλώζεηο ηεο
πνιύ πινύζηαο παηδείαο ηνπ. κσο νη άκηνη δελ έδεημαλ ην απαηηνύκελν
ελδηαθέξνλ νύηε θαη αθνινύζεζαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπο
κε απνηέιεζκα ν Ππζαγόξαο λα παξαηηεζεί ελ ηέιεη από ηηο πξνζπάζεηεο
δηαπαηδαγώγεζήο ηνπο. Σνλ ζαύκαδαλ βεβαίσο θαη ηνπ πξνζέθεξαλ
αμηώκαηα θαη κάιηζηα ηνλ αλάγθαδαλ λα ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δεκόζηεο
ιεηηνπξγίεο, ελώ ε θήκε ηνπ ηόζν είρε απισζεί ζε όιε ηελ Διιάδα πνπ άιινη
κεγάινη θηιόζνθνη επίζεο ήξζαλ ζηελ άκν, δεηώληαο λα ηνλ ζπλαληήζνπλ.
Ο Ππζαγόξαο δηαπίζησζε όηη ε ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηα πξόζζεηα
απηά θαζήθνληα πξνο ηελ παηξίδα δπζρέξαηλε ηε δπλαηόηεηα λα θηινζνθεί.
Δπηπιένλ ε ηπξαλλίδα ηνπ Πνιπθξάηε είρε πιένλ επηθξαηήζεη θαη ν
θηιόζνθνο ηελ ζεσξνύζε ελ κέξεη ππεύζπλε γηα ηελ αδηαθνξία ησλ ακίσλ
πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ηελ θηινζνθία. Θεσξώληαο πσο δελ είλαη ζσζηό
έλαο άλδξαο θηιόζνθνο κε ειεύζεξα θξνλήκαηα λα δεη θάησ από έλα ηέηνην
πνιίηεπκα, απνθάζηζε λα κεηνηθίζεη πξνο ηελ λόηηα Ιηαιία - είρε δε ηελ γλώκε
πσο παηξίδα ηνπ είλαη ε ρώξα εθείλε όπνπ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη
δπλαηόλ λα βξεζνύλ κε θαιή δηάζεζε λα καζαίλνπλ.

Η θπγή πξνο ηνλ Κξόησλα. Η δξάζε ηνπ Ππζαγόξα ζηελ Ιηαιία.
ύκθσλα κε ηνλ Πνξθύξην, ν Ππζαγόξαο δελ πήγε απεπζείαο ζηνλ
Κξόησλα αιιά πξώηα επηζθέθζεθε ηνπο Γειθνύο θαη θαη' άιινπο θαη ηε
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Γήιν. Καηόπηλ έθζαζε ζηελ Κξήηε ζέινληαο λα ζπλαληήζεη ηνπο κύζηεο ηνπ
Μόξγνπ, έλαο από ηνπο Ιδαίνπο Γάθηπινπο. Καηέβεθε θαη ζην Ιδαίνλ άληξνλ
θξαηώληαο κειαλνύ αξληνύ καιιί, όπνπ παξέκεηλε ηηο θαζηεξσκέλεο 27
εκέξεο θαη απέδσζε πξνζθνξέο ζηνλ Γία.
ηαλ έθζαζε ζηελ Ιηαιία, πήγε πξώηα ζηνλ Κξόησλα, όπνπ έθαλε
κεγάιε εληύπσζε ζηνπο εθεί θαηνίθνπο. Ήηαλ έλαο άλδξαο κε καθξόρξνλεο
πεξηπιαλήζεηο θαη εμαηξεηηθόο από ηελ ίδηα ηνπ ηε θύζε, θαιά πξνηθηζκέλνο
από ηελ ηύρε, θηιειεύζεξνο ζηα θξνλήκαηα θαη κεγάινο, κε πνιιή ράξε θαη
εππξέπεηα ζηνλ ιόγν θαη ζην ήζνο θαη ζε όια ηα άιια, κε απνηέιεζκα λα
γνεηεύζεη ηνπο αλώηαηνπο άξρνληεο ηεο πόιεο. Καη αθνύ είπε πνιιά θαιά,
θαηά δηαηαγή ησλ αξρόλησλ άξρηζε λα ζπκβνπιεύεη ηνπο λένπο. Μεηά απ'
απηά, νη λένη πξνζέξρνληαλ αζξόα θνληά ζηνλ Ππζαγόξα θαη ύζηεξα νη
γπλαίθεο θαη έηζη ηδξύζεθε απ' απηόλ ζύιινγνο γπλαηθώλ. Η θήκε ηνπ
κεγάισζε αθόκε πεξηζζόηεξν θαη απέθηεζε πνιινύο νπαδνύο αθόκε θαη
βαζηιείο θαη δπλάζηεο από ηελ γεηηνληθή βάξβαξε ρώξα.
O Ππζαγόξαο είρε πνιινύο θαη πηζηνύο καζεηέο. Κάζε θνξά πνπ
έκπαηλαλ ζην ζπίηη ηνπ ηνπο έιεγε λα ιέλε ηα εμήο: Πνύ έζθαια; Ση έθαλα; Ση
έπξεπε λα θάλσ θαη δελ έθαλα; Δθείλα πνπ έιεγε ζηνπο καζεηέο ηνπ δελ είλαη
γλσζηά κε βεβαηόηεηα δηόηη ππήξρε ζθόπηκε ζησπή. Δπί πέληε ρξόληα νη
καζεηέο ηνπ παξέκελαλ ζησπεινί θαη άθνπγαλ κόλν ηηο νκηιίεο ηνπ Ππζαγόξα
ρσξίο λα βιέπνπλ ηνλ ίδην. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο δνθηκαζίαο, νη καζεηέο
ηνπ, γίλνληαλ κέιε ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη είραλ δηθαίσκα λα ηνλ βιέπνπλ.
Κπξίσο γηλόηαλ γλσζηά ζε όινπο πξώηνλ όηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε θαη
έπεηηα όηη ε ςπρή κεηαβηβάδεηαη ζε άιια γέλε δώσλ (κεηελζάξθσζε). Δπίζεο
δίδαζθε όηη ζε κεξηθέο πεξηόδνπο εκθαλίδνληαη πάιη εθείλα πνπ ππήξμαλ
θάπνηε, ηίπνηε λέν δελ ππάξρεη θαη όηη όια όζα γίλνληαη έκςπρα πξέπεη λα ηα
ζεσξνύκε ζαλ νκνγελή. Αλαθέξεηαη πσο πξώηνο ν Ππζαγόξαο έθεξε ζηελ
Διιάδα απηά ηα δόγκαηα.
Με ηελ πξώηε ηνπ δεκόζηα νκηιία, ελώπηνλ ηνπ δήκνπ κεηέζηξεςε ηνπο
πάληεο ππέξ ηνπ θαη όπσο παξαδίδεη ν Νηθόκαρνο πεξηζζόηεξνη από δύν
ρηιηάδεο παξαθνινύζεζαλ ηνπο ιόγνπο ηνπ. Γνεηεύηεθαλ δε ηόζν πνπ δελ
επέζηξεςαλ ζηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο αιιά καδί κε ηα παηδηά θαη ηηο
γπλαίθεο ηνπο έθηηζαλ έλα ηεξάζηην νίθεκα νκαδηθήο αθξνάζεσο, ην
Οκαθνείνλ θαη ίδξπζαλ ηελ νλνκαδόκελε απ' όινπο Μεγάιε Διιάδα ζηελ
Ιηαιία, γηλόκελνη πνιίηεο ηεο. Καη αθνύ απνδέρζεθαλ νξηζκέλνπο Νόκνπο θαη
παξαγγέικαηα απ' απηόλ ζαλ λα ήηαλ ζείεο ππνζήθεο έμσ από ηηο νπνίεο
ηίπνηε δελ έθαλαλ, παξέκεηλαλ κε νκόλνηα καδί κε ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ
επεπθεκνύκελνη θαη καθαξηζκέλνη από όινπο ηνπο γύξσ ηνπο. Σηο δε
πεξηνπζίεο ηνπο, ηηο έζεηαλ ζε θνηλή ρξήζε θαη ζπγθαηέιεγαλ ηνλ Ππζαγόξα
κεηαμύ ησλ Θεώλ.
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Γη' απηό έλα απ' ηα απόξξεηα πνπ παξαδόζεθαλ ζ' απηνύο θαηά ηα
καζήκαηα, είλαη ε ιεγόκελε Σεηξαθηύο κε ηελ νπνία νξθίδνληαλ γηα όια όζα
ήζειαλ λα βεβαηώζνπλ επηθαινύκελνη ηνλ Ππζαγόξα ζαλ θάπνην ζεό. Καη
όηαλ ηαμίδεςε πξνο ηελ Ιηαιία θαη ηελ ηθειία, όζεο πόιεηο βξήθε
ππνδνπισκέλεο ηε κηα ζηελ άιιε, άιιεο από πνιιά ρξόληα θαη άιιεο
πξόζθαηα, αθνύ ηηο ελέπλεπζε κε ειεύζεξα θξνλήκαηα, απειεπζέξσζε κε
ηελ βνήζεηα ησλ ζε αθξναηώλ ηνπ, ηνλ Κξόησλα, ηε ύβαξε, ηελ Καηάλε, ην
Ρήγην θαη κεξηθέο άιιεο. Ο Αξηζηόμελνο παξαδίδεη πσο ήξζαλ θνληά ηνπ γηα
λα δηδαρζνύλ Λεπθαλνί, Μεζζάπηνη, Λεπθέηηνη θαη Ρσκαίνη. Ο Ππζαγόξαο
απέηξεςε νξηζηηθά ζηάζεηο θαη αλαξρία όρη κόλν ζηελ επνρή ηνπ αιιά θαη
κεηαμύ ησλ απνγόλσλ ησλ καζεηώλ ηνπ γηα πνιιέο γελεέο δηαηεξήζεθαλ νη
δηδαρέο ηνπ. Απηόο έθαλε γλσζηό ην ζνθό απόθζεγκα: "κε θάζε ηξόπν
πξέπεη λα δηώρλεηαη θαη λα θαπηεξηάδεηαη κε θσηηά, θαη κε ζίδεξν θαη κε άιιεο
επηλνήζεηο ε αξξώζηηα από ην ζώκα, ε πνιπηέιεηα από ηελ θνηιηά, ε
επαλάζηαζε από ηελ πόιε, ε δηρόλνηα από ην ζπίηη θαη απ' όια καδί ε
ακκεηξία".

[8]

Σα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ βίνπ ηνπ.

Ο Ππζαγόξαο γηα πνιύ ρξόλν, ηόζν ζαπκάζζεθε ζηελ Ιηαιία απηόο θαη
νη καζεηέο ηνπ, ώζηε νη πόιεηο λα εκπηζηεύνληαη ηελ πνιηηεηαθή δηνίθεζε ζε
Ππζαγνξείνπο. Όζηεξα όκσο από πνιιά ρξόληα έγηλαλ αληηθείκελν κεγάινπ
θζόλνπ θαη εμπθάλζεθε ελαληίνλ ηνπο ε εμήο ζπλσκνζία: Τπήξρε έλαο
άληξαο από ηνλ Κξόησλα, ν Κύισλ, πνπ παξόηη θαηαγόηαλ από
αξηζηνθξαηηθή γελεά θαη δηέζεηε πινύην κεγαιύηεξν από ησλ άιισλ πνιηηώλ,
δελ δηέζεηε επγελή ραξαθηήξα αιιά ήηαλ θνξηηθόο, βίαηνο θαη ηπξξαληθόο.
Υξεζηκνπνηνύζε ηνλ θύθιν ησλ θίισλ ηνπ θαη ηελ δύλακε ηνπ πινύηνπ ηνπ
γηα λα κπνξεί λα αδηθεί θαη όληαο άπιεζηνο είρε ηελ αμίσζε λα θαηέρεη
νηηδήπνηε ηνπ θαηλόηαλ θαιό. Απηόο ινηπόλ πίζηεπε πσο έπξεπε λα γίλεη
κέηνρνο θαη ζηελ θηινζνθία ηνπ Ππζαγόξα θαη λα γίλεη δεθηόο κεηαμύ ησλ
καζεηώλ. Πξνζήιζε ζηνλ Ππζαγόξα απηνεπαηλνύκελνο θαη επηζπκώληαο λα
γίλεη καζεηήο ηνπ. κσο ν Ππζαγόξαο δηαθξίλνληαο από ηε θπζηνγλσκία ηνπ
άλδξα θαη από άιια ζεκάδηα ην πνηόλ ηνπ, ηνλ δηέηαμε ακέζσο λα θύγεη θαη
λα επηζηξέςεη ζηηο αζρνιίεο ηνπ.
Ο Κύισλ ην πήξε σο κεγάιε πξνζβνιή θαη νξγίζζεθε πνιύ.
πγθέληξσζε ηνπο θίινπο ηνπ, όπνπ θαηεγόξεζε ηνλ Ππζαγόξα θαη καδί ηνπο
άξρηζε λα πξνεηνηκάδεηαη γηα λα βιάςεη απηόλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. Φαίλεηαη
πσο ππήξραλ θαη πνιηηηθά αίηηα όκσο γηα ην κίζνο ηνπ Κύισλνο δηόηη ήζειε
λα κεηαβάιεη ην παηξνπαξάδνην πνιίηεπκα ηνπ Κξόησλνο πνπ όξηδε
νξηζκέλν αξηζκό πνιηηώλ κε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθιεζία ηνπ
δήκνπ (νη «ρίιηνη»). Ο Κύισλ ήζειε λα ζπκκεηέρνπλ όινη, ώζηε λα κπνξεί λα
εμαγνξάδεη πνιηηηθή δύλακε, δσξνδνθώληαο πνιινύο από εθείλνπο. κσο,
ζε απηά ηνπ ηα ζρέδηα ελαληηώζεθαλ νη Ππζαγόξεηνη Κξνησληάηεο Αιθίκαρνο,
Γείλαξρνο, Μέησλ θαη Γεκνθίδεο. Τπνβνεζνύκελνο από ηνλ ξήηνξα Νίλνλα,
πνπ ζπλέγξαςε βηβιίν πνπ ππνηίζεηαη πσο πεξηείρε ηηο κπζηηθέο δηδαζθαιίεο
ησλ Ππζαγνξείσλ, ν Κύισλ έβαιε λα αλαγλώζνπλ ην πιαζηό ζύγγξακκα θαη
άξρηζε λα ζπθνθαληεί ηνπο Ππζαγόξεηνπο πσο εηνηκάδνπλ ηπξαλλίδα. Μέζα
ζε ιίγεο κέξεο κε δεκαγσγία θαη ζπθνθαληία μεζήθσζε ηνλ ιαό ελαληίνλ ησλ
Ππζαγνξείσλ θαη ν ίδηνο κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ επηηέζεθαλ ζηνπο
ζπληξόθνπο ηελ εκέξα πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηελ νηθία ηνπ Μίισλα. Από
ηνπο ζπληξόθνπο ιέλε πσο ζαξάληα ζπλειήθζεζαλ ζπγθεληξσκέλνη ζε
ζύζθεςε ζηελ νηθία ηνπ Μίισλα, ελώ άιινη ζθνηώζεθαλ θαηά ηηο ζπκπινθέο
πνπ αθνινύζεζαλ ζηελ πόιε.
Ο Ππζαγόξαο καδί κε ηνπο ππόινηπνπο δηέθπγαλ αξρηθά κεηαβαίλνληαο
ζηνπο Λνθξνύο. Οη πνιίηεο όκσο εθεί , θνβνύκελνη πηζαλό πόιεκν
αξλήζεθαλ λα ηνπο δερζνύλ θαη αθνύ ηνπο πξνκήζεπζαλ ηα αλαγθαία, ν
Ππζαγόξαο έπιεπζε πξνο ηνλ Σάξαληα θη από εθεί πξνο ην Μεηαπόληην. Δθεί
ιέγεηαη όηη ηειείσζε ηε δσή ηνπ, απνζπξόκελνο ζην ηεξό ησλ Μνπζώλ θαη
παξακέλνληαο εθεί γηα ζαξάληα εκέξεο δίρσο ηξνθή.
Γηάδνρνο ηνπ Ππζαγόξα έγηλε ν Αξηζηαίνο ν Κξνησληάηεο πνπ θαηείρε
άξηζηα ηε δηδαζθαιία. Πήξε ζύδπγν ηελ θόξε ηνπ Ππζαγόξα Θεαλώ θαη
αλέζξεςε ηνλ λεόηεξν αδειθό ηεο Μλήκαξρν. Ο Μλήκαξρνο αξγόηεξα
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δηαδέρζεθε ηνλ Αξηζηαίν. Άιινη επηθαλείο Ππζαγόξεηνη ήηαλ ν Φηιόιανο από
ην Μεηαπόληην θαη ν Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο. Μέζσ ηνπ Φηινιάνπ θάπνηα
ζπγγξάκκαηα ησλ κεηαγελέζηεξσλ Ππζαγνξείσλ παξαδόζεθαλ ζηνλ Γίσλα,
καζεηή ηνπ Πιάησλα κε απνηέιεζκα ηελ γόληκε ζπλέρεηα ηνπ Ππζαγνξηζκνύ
κέζσ ηεο Πιαησληθήο Αθαδεκίαο.
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