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1. Συμφωνείται μεν δή rrapà τοις :τλείστοις Μνησάρ-

χου γεγενήσθαι τταΐς- ττερί δε του γένους του Μνησάργου 

διαττεφιονηται. ()ί μεν γαρ Σάμιον αυτόν ειναί φασι, Νεάν-

θης δ ' εν τ ω ττέμ~τω τών Μυθικών Σύρου εκ Τύρου της 

Συρίας. Σιτοδείας δέ καταλαβούσης τους Σαμίους ττροσ-

ετλεύσαντχ τον Μνήσαρχον κ α τ ' έμττορίαν μετά σίτου τη 

νήσω ά~οδόμενον τιμηθήναι πολιτεία. Πυθοη όρου δ' έκ 

τταίοων ει:; ττασαν μάθησιν οντος ευφυούς, τον Μνήσαρ^ον 

άτταγαγεϊν αυτόν εις Τύρον, έκεϊ δέ τοις Χαλδαίοις συστά-

ντα μετασγεϊν τούτων ετζϊ ττλεϊον ττοιήοαι. Έττανελθόντα 

δ ' εις την ' Ιωνίαν εντεύθεν τον ΙΙυΟαγόραν ιτρώτον μεν 

Φερεκύδη τ ω Συρίω όμιλήσαι, δεύτερου δ' Έ ρ μ ο δ ά μ α ν τ ι 

τ ω Κρεοφυ/είω εν Σ ά μ ω ήδη γηράσκοντι. 2 . Λέγει δ ' ό 

Λεάνθης άλλους είναι οι τον ττατέρα αυτού | Τυρρηνον 

α—υφαίνονται τών τήν Λήμνον έττοικησάντων, εντεύθεν δέ 

κατά —ραξιν εΐε Σάμον έλθόντα καταμεϊναι καί άστον γε

νέσθαι- —λέοντοε δέ του Μνησάρχου είε τήν Ί τ α λ ί α ν συμ~ 

—λεύσαντα τον Πυθαγόραν νέον οντά κομιδή σφόδρα ου-

σαν εύδαίμονα και τ ό θ ' ύστερον εις αυτήν άττοττλε^τν 

Καταλέγει δ ' αυτού και αδελφούς δύο, Ευυοστου κ-αίΤυς-

1. Οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι <όο Πυθαγό-

ριχςό> υπήρξε γιος του Μνήσαρχου2. Εκεί που υπάρχουν 

όιαφωνίες, είναι σχετικά με την καταγωγή του Μνήσαρ

χου. Πιατί, ενώ οι άλλοι λένε πως ήταν απ' τη Σάμο, ο 

Νεάνθης, στο πέμπτο βιβλίο των Μυθικών του Ί, τον πα

ρουσιάζει Σύρο, από την Τύρο της Συρίας4: κάποτε που 

οι Σάμιοι υπέφεραν από σιτυόεία, ήρθε ο Μνήσαρχος 

<.στο νησίί> για εμπόριο, με το πλοίο φορτωμένο στάρι, 

και το πούλησε, με αποτέλεσμα να τον πολιτογραφήσουν 

τιμητικά Σάμιο. Επειδή όμως η φύση είχε προικίσει τον 

.Πυθαγόρα, από μικρό, για κάθε είδους μάθηση, ο Μνή

σαρχος τον πήρε μαζί του στην Τύρο και τον σύστησε 

στουε ΣαλεΫαίους5' και φρόντισε να μείνει το παιόί κοντά 

τουε για να μάθει όσο γινόταν περισσότερα. Όταν ο Πυ

θαγόρας επέστρεφε στην Ιωνία, εντάχθηκε πρώτα στον 

κύκλο του Φερεκύάη από τη Σύρο0. Ύστερα, στη Σάμο, 

πήγε στον Είρμοόάμαντα', τον απόγονο του Κρεόφυ/,ου8, 

που ήταν ήόη σε προχωρημένη ηλικία. 

2. Κατά τα λεγόμενα του Νεάνθη, υπάρχουν και κά

ποιοι άλλοι που ισχυρίζονται πως ο πατέρας του Πυθα

γόρα ήταν 7 υρρηνός, από αυτούς που εποίκισαν τη Λή

μνο1'. Από τη y ϊήμνο πήγε στη Σάμο για εμπόριο, έμεινε 

κι έγινε πολίτης της. Όταν έφευγε με το πλοίο του για 

την Ιταλία. — π ο λ ύ πλούσια τότε-—, ταξίδεψε μαζί του κι 

ο νεαρότατος Πυθαγόρας, ο οποίος αργότερα ξαναπήγε 

εκεί. Ο Νεάνθης κάνει λόγο και για $υο μεγαλ.υτερους 

χόελφους του Πυθαγόρα, rov Ευνοστο και τον Τυρρηνό. 
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ρηνόν, πρεσβυτέρους. Απολλώνιος δ' εν τοις περί Πυ-

θαγόρου και μητέρα αναγράφει Πυθαΐδα, απόγονου 

Ά γ κ α ί ο υ τοΰ οίκιστού της Σάμου. Τινός δ ' 'Απόλλωνος 

αυτόν ίστορεϊν και Πυθαϊδος τ ω γόνω, λόγω δέ Μνησάρ-

χου φησίν 'Απολλώνιος. Τ ώ ν γουν ποιητών τών σαμίων 

ειπείν τίνα -

Πυθαγόραν θ ' δν έτικτε Διί φίλον Ά π ό λ λ ω ν ι 

ίϊυθαϊς, ή κάλλος πλείστον έγεν Σαμίων. 

Διακούσαι δ ' ού μόνον Φερεκύδου καί ' Ερμοδάμαντοε, 

άλλα καί 'Αναξίμανδρου φησίν ούτος. 3 . Δοΰρις δ ' ό Σ ά -

μιος εν δευτέρα) τών ώρων παΐδά τ" αυτού αναγράφει 

Άρίμνηστον καί διδάσκαλου φησι γενέσθαι Δημοκρίτου. 

Τον δ* Άρίμνηστον κατελθόντ' ά π ό σης φυγής /αλκούν 

ανάθημα τ ω ίερώ της " Ηρας άναθεϊναι τήν διάμετρον έχον 

εγγύς δύο πήχεων, ού επίγραμμα ην εγγεγραμμένου τόδε" 

| Πυθαγόρεω φίλος υιό;; 'Αρίμνηστός μ' άνέθη-κε, 

πολλάς έξευρών είνί λόγοις σοφίας. 

Ι ούτο δ' άνελόντα Σϊμον τον άρμονικόν καί τον κανόνα 

σφετερισάμενον έξενεγκεΐν ώς 'ίδιον. Είναι μεν οΰν ε π τ ά 
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Ο Απολλώνιος πάλι, στο έργο του για τον Πυθαγό

ραίη, παραδίδει, και το όνομα της μητέρας του: ήταν η 

ΙΙυθαι'δα, απόγονος του Α γκαίου, του οικιστή της Σά

μου11 · και προσθέτει ότι μερικοί ιστορούσαν πιυς ο Πυ

θαγόρας ήταν στην πραγματικότητα γέννημα του Απόλ.-

ν.ωνα και σης ΠυΟαιδαε, και κχτ' όνομα μόνο του Μνή

σαρχου. .Μάλιστα χάποιος Σάμιος π-οιητής είχε πει: 

τον Πυθαγόρα τον αγα'πητό στον Αία, που τον γέννησε 

του Απόλλ,ωνα 

•ς Πυθαιδα, η ομορφότερη από τις Σαμιώτισσες. u 

Αναφέρει ακόμα ο Απολλώνιος ότι ο Πυθαγόρας υπήρξε 

μαθητής όχι μόνο του Φερεκύδη και του ίόρμοδάμαντα, 

αλλά και του Α ναξίμαδρου Α 

5. Ο Δουρις ο Σάμιος, στο δεύτερο βιβλίο των <ΓΣα

μιακών Α Χρονικών του14, αναφέρει ότι <Ζ~ο ΓίυθαγόραςΟ> 

είχε γιο του τον Αρίμνηστο, που υπήρξε, λέει, δάσκαλος 

του Δημόκριτου1 ' Όταν ο Αρίμνηστος γύρισε από την 

εξορία, αφιέρωσε στο ναό της Ήρας έναχάλοανο ανάθημα 

με διάμετρο κοντά δόο πήχεις. Πάνω του ήταν χαραγμένο 

το εξ'ής επίγραμμα: 

Ο αγαπημένος γιος του Πυθαγόρα μ' αφιέρωσε, 

ο Αρίιζνηστοε. που ανακάλυψε πολλές σοφές 

αναλογίες. 

Το επίγραμμα αυτό το έσβησε ο μουσικολόγος Σίμων και 

σφετερίστηκε τον <Ομουσικόό> αχανόνα» εκδίδοντας τον 
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τάς άναγεγραμμένας σοφίας· δια δέ τήν μίαν, ην Σϊμος 

ύφείλετο, συναφανισθήναι καί τάς άλλας τάς έν τ ω άνα-

θήματι γεγραμμένας. 4 . "Αλλοι δ ' εκ Θεανοΰς της ΓΤυ-

Οώνακτος το γένοε Κρήσσης υίον Τηλαυγη Πυθαγόρου 

άναγράφουσι και θυγατέρα Μυϊαν, οί δέ καί Ά ρ ι γ ν ώ τ η ν 

ών καί συγγράμματα πυθαγόρεια σωζεσθαι. Τίμαιος δ' 

ιστορεί τήν Πυθαγόρου θυγατέρα καί παρθένον ούσαν ή-

γεϊσθαι τών παρθένων έν Κρότωνι καί γυναίκα τών γυναι

κ ώ ν τήν δ ' οίκίαν Δήμητροε ιερόν ποιήσαι τους Κροτω-

νιάτας, τον δέ στενωπόν καλεϊν μουσειον. 5. Λύκος δ* έν 

τη τετάρτη τών ιστοριών καί περί της πατρίδος ώς δια

φωνούντων τινών μνημονεύει λ έ γ ω ν «τήν μή-ν ούν πατρί

δα καί τήν πόλιν, ης γενέσθαι πολίτην τον άνδρα τούτον 

συμβέβηκεν., ει μή τυγχάνει,; κατειδώς, μηδέν διαφερέτω 

σοι. Λέγουσι γαρ αυτόν οί μεν είναι Σάμιον, οί δέ Φλιά-

σιυν, οί δέ Μεταποντϊνυν». 8. " Ε τ ι δέ καί περί της διδα

σκαλίας αυτού οί πλείους τα μέν τών μαθηματικών καλου

μένων επιστημών π α ρ ' Αιγυπτίων τε καί Χαλδαίων καί 

Φοινίκων φασίν έκμαθεϊν γ ε ω μ ε τ ρ ί α ; μέν γαρ έκ παλαιών 

χρόνων έπιμεληθήναι | Αιγυπτίους, τα δέ περί αριθμούς 

τε καί λογισμούε Φοίνικας, Χαλδαίους δέ τα περί τον 
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ως δικό του. Εφτά ήταν οι αναγραφόμενες (fσοφίες»- κα

θώς όμως ο Σίμων αφαίρεσε με δόλο τη μία απ' αυτές, 

χάθηκαν μαζί της και οι άλλες που ήταν χαραγμένες στο 

ανάθημα16. 

4. Κατ ' άλλ ους ο Πυθαγόρας είχε -χπό τη Θεανώ -

κόρη του Τίυθώνακτα, κρητικής καταγωγής— ένα γιο, τον 

Τςλ.αυγη. και μία θυγατέρα, τη Μυία. Άλλοι προσθέτουν 

και την Αριγνώτη. Όλων αυτών σώζονται πυθαγόρεια 

συγγράμματα Π Ο Τίμαιοςts αφηγείται ότι στα νιάτα 

τηε η κόρη του Πυθαγόρα ήταν επικεφαλής του χορού των 

νεανίδων του Κρότωνα' κι όταν μεγάλωσε, των γυναικών 

κι ότι οι Κροτωνιάτες μετέτρεψαν το σπίτι του Πυθαγόρα 

σε ιερό της Δήμητρας και το στενάκι Πόπου έμενεό>, το 

αποκάλεσαν ιερό των Μουσών1'''. 

5. Στο τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών του ο Λύκος-0 

μνημονεύει τις διαφωνίες που υπήρχαν σχετικά με την 

πατρίδα του Πυθαγόρα. Νά τι λέει: «Αν τυχόν δεν έχεις 

ιδέα για την πατρίδα αυτού του ανθρώπου, και για την 

πόλη τηε οποία ε συνέβη να γίνει πολέτης, καθόλου μη σε 

νοιάζει. Πιατί άλλοι λένε ότι ήταν από τη Σάμο, άλλοι 

από τον Φλιούντα'1, κι άλλοι από το Μεταπόντιο». 

6. Όσο για τη διδασκαλία του, οι περισσότεροι λένε 

ότι TIC λεγόμενες αμαθηματ-.κές επιστήμες»22 τις διδά

χθηκε από τους Αιγυπτίους, τους ίΧΌλ.δαίους και τους 

Φοίνικες: γιατί από παλιά οι . ίιγόπτιοι είχαν ασχοληθεί 

με τη γεωμετρία, οι Φοίνικες με τους αριθμούς και τους 

μαθηματικούς υπολογισμούς και οι Χ.αλ.δαίοι με την πα-
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ούρανόν θεωρήματα" περί τάς τών θεών άγιστείας καί τα 

λοιπά τών περί τον βίον επιτηδευμάτων παρά τών μάγων 

φασί διακούσαί τε καί λαβείν. 7 . Καί ταύτα μέν σχεδόν 

πολ/ούς έπιγιγνώσκειν δια τ ό γεγράφθαι έν ύπομνήμασιν, 

τ α δέ λοιπά τών επιτηδευμάτων ήττον είναι γνώριμα" 

πλην τοσαύτη τε άγνεία φησίν Εΰδοξος έν τη εβδόμη της 

γης περιόδου κεχρήσθαι καί τη περί τους φόνους φυγή καί 

τών φονεύοντος, ώς μη μόνον τών έμψυχων άπέχεσθαι, 

άλλα καί μαγείροις καί θηράτορσι μηδέποτε πλησιάύειν. 

'Αντιφών δ ' έν τ ω περί τοΰ βίου τ ώ ν έ π ' άρε τη πρωτευ

σάντων καί τήν καρτερίαν αυτού τήν έν Α ί γ ύ π τ ω διηγεί

ται λέγων τον Ουθαγόραν άποδεξάμενον τών αιγυπτίων 

ιερέων τήν άγωγήν σπουδάσαντά τε μετασγεϊν ταύτης 

δεηθήναι Ιϊολυκράτους τού τυράννου γράψαι προς Ά μ α -

σιν τον βασιλέα της Αιγύπτου, φίλον Οντα καί ξένον, 'ίνα 

κοινωνήση της τών προειρημένων παιδείας. ' Αφικόμενον 

δέ προς "Αμασιν λαβείν γράμματα προς τους ιερέας καί 
συμμίξαντα τοις ' Ηλιοπολίταις έκπεμφθήναι μέν είε Μέμ-
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ρατήρηση των ουράνιων φαινομένων. Όσα πάλε έχουν 

σχέση με τις τελετές που γίνονται προς τιμήν των θεών, 

καθώς και τις υπόλοιπες συνήθειες του καθημερινού βίου, 

λένε πως τα 'μάθε και τα παρέλαβε από τους Μάγους23. 

7. Τα πρώτα, βέβαια, Πόσα δηλαδή αφορούν τις μα

θηματικές επιστήμεςζΠ λίγο-πολύ τα ξέρουν όλοι, μια κι 

έχουν γραφτεί σε ((υπομνήματα»24· οι υπόλοιπες συνή

θειες όμως είναι λιγότερο γνωστές. Παρ ' όλα αυτά, στο 

έβδομο βιβλ.ίο του έργου του ΙΙεριήγηση της Εης, ο Εν

δοξος20 αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας τηρούσε τόσο πολύ 

τους κανόνες αγνότητας κι απέφευγε τόσο συστηματικά 

τους φόνους και τους φονιάδες, ιυστε όχι μόνο δεν άπλωνε 

το χέρι του σε ό,τι έμψυχο, αλλά και φρόντιζε να μην 

πλησιάζει ποτέ χασάπηδες και κυνηγούς26. 

Ο Αντιφώντας, στο βιβλίο του με τίτλ.ο Η ζ ω ή όσων 

διακρίθηκαν για τις αρετές τους, διηγείται την καρτερική 

αντοχή- που έδειξε ο Πυθαγόρας όταν ήταν στην Αίγυ

πτο27. Λέει λοιπόν ότι, επειδή είχε αποδεχθεί <ίως κα-

λ.ύτερηΠ την αγωγή των Αιγυπτίων ιερέων'28 και επιδίω

κε με ζήλο να γίνει κοινωνός της, παρακάλεσε τον Πολυ

κράτη, τον τύραννο, να γράψει στον Άμασι, το βασιλαά 

της Αιγύπτου, που ήταν φίλος του και του είχε προσφέρει 

φιλ.οξενία29. Έτσι θα του δινόταν η δυνατότητα να πάρει 

κι αυτός μέρος στην εκπαίδευση των Αιγυπτίων ιερέων. 

Όταν έφτασε, ο Άμασις του έδωσε συστατικές επιστο

λές για τους ιερείς. Πριν όμως καλά καλά προλάβει ο 

Πυθαγόρας να συναναστραφεί τους ιερείς της Ηλιόπολης, 
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φιν ώς προς πρεσβυτέρους, τη γ ' άληθεία σκη.πτομένων 

τών | * Ηλιοπολιτών τ α τοιαύτα, εκ δέ Μέμφεως κατά τήν 

όμοίαν σκήψιν προς Διοσπολίταε έλθεΐν. 8. Τ ώ ν δ ' ού 

δυναμένων προίσχεσθαι αίτίαε δια το δέοε του βασιλέωε, 

νομισάντων δέ τ ω μεγέθει τηε κακοπαθείαε άποστήσειν 

αυτόν τηε επιβολής, προσπάγματα σκληρά καί κεχωρι-

σμένα τήε ελληνικής α γ ω γ ή ς κελεΰσαι ύποαεϊναι αυτόν. 

Τον δέ ταύτα εκτέλεσαν τα προθύμοκ ούτωε Οαυμασθηναι, 

ώς έ π ' εξουσία θύειν τοϊε θεοϊε καί προσιέναι ταΐς τούτων 

έπιμελείαις, όπερ έ π ' άλλου ξένου γεγονός ούχ ευρίσκε

ται. 9» Έ π α ν ε λ θ ό ν τ α δ ' εις τήν Ί ω ν ί α ν κατασκευάσαι έν 

τη πατρίδι δίδασκα/ εϊον τ ο ίϊυθαγόρου καλούμενου ετι 

καί νυν ήμικύκλιον, έν ώ Σάμιοι περί τών κοινών συνιόντες 

βουλεύονται. " Ε ξ ω δέ της πόλεως άντρον οίκεϊον τηε εαυ

τού φιλοσοφίας ποιήσαντα, έν τούτη) τά πολλά τηε ημέ

ρας καί της νυκτυε διατρίβειν σενόντα ό/ίγοις τών Ιταί 

ρων. Γεγονότα δ ' ετών τεσσαράκοντα, φησίν ό Ά ρ ι σ τ ο 

ξένος, καί όρώντα τήν του Πολυκράτους τυραννίδα συντο-

νωτέραν ούσαν ό'^στε καλώς έχειν έ/ευθέρω άνδρί τήν έ 
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τον έστειλαν στη Μέμφιδα, επειδή τάχα εκεί οι συνάδελ

φοι τους ήταν αρχαιότεροι —στην πραγματικότητα όμως 

αυτό ήταν πρόφαση των Ηλ.ιοπολιτών —, κι από τη Μέμ

φιδα με την ίδια δικαιολογία ήρθε στους ιερείς της Διο-

σπόλεως Α 

8. Οι τελ.ευζχίοι δεν μπορούσαν να προβάλλουν δικαιο

λογίες, επειδή φοβούνταν την αντίδραση του βασιλιά. 

Φαντάστηκαν, όμως, ότι με την πολλή κακομεταχείριση 

θα μπορούσαν να κάνουν τον Πυθαγόρα να εγκαταλείψει 

τα σχέδια του. Τον υποχρέωσαν λοιπόν να υπομείνει πα

ραγγέλματα σκληρά και τελίείως ξένα προς την ελληνική 

-χγωγή. Ο Πυθαγόρας, όμως, τα εκτέλ,εσε πρόθυμα και 

τόσο πολ,ύ τον θαύμασαν, ώ)στε του έδωσαν το ελεύθερο 

να προσφέρει θυσίες στους θεούς και να συμμετέχει στη 

λατρεία τους, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει με κανέναν 

χλλον ξένο Α 

θ. Όταν γύρισε Α σ ω στην Ιωνία, κατασκεύασε στην 

πατρίδα του ένα διδασκαλείο που ακόμη και σήμερα ανα

φέρεται ιος ατο ημικ ίκλ,ιο του Πυθαγόρα»- εδώ οι πολ.ίτες 

της Σάμου συγκεντρώνονται και συσκέπτονται για τις 

υποθέσεις της πόλης Α Έξω απ' την πόλ,η έφτιαξε μια 

σπηλιά κατάλλτηλ,η για. την άσκηση της φιλοσοφίας τον 

εκεί περνούσε το μεγαλύτερο μέρος τ/μ ημέρας και της 

νύχτας μαζί με λίγους απ ' τους μαθητές του2·1. 

'Οταν ο Πυθαγόρας έγινε σαράντα ετών, αφηγείται ο 

Αρΐ€Ττόξενος, επειδή έβλεπε ότι η τυραννίδα του Πολυ

κράτη γινόταν όλο και πιο σκλυηρή, τόσο που ήταν αδύ-
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πιστατείαν τε καί δεσποτείαν [μή] ύπομένειν, ούτως δέ 

τήν εις Μταλίαν άπαρσιν ποιήσασθαι. 10, Διογένους δ' έν 

τοις υπέρ Θούλην άπίστοις τά κατά τον φιλόσοφον ακρι

βώς διελθόντοε, έκρινα μηδαμώε τά τούτου παρελθεΐν. 

Φησί δή Μνήσαρχον Τυρρηνόν | Οντα κατά γένος τών 

Λήμνον καί "Ιμβρον καί Σκΰρον κατοικησάντων Τυρρη-

νών κάκεϊΟεν μεταστάντα πολλάε μέν πόλειε πολλά δε 

χωρία έπιόντα έπιτυχεϊν π ο τ έ παιδί νηπίω ύπό λεύκη 

μεγάλη καί εύφυεϊ κειμένω* έπιστάντα δέ θεάσασθαι 

ύπτιον είε τον ούρανόν άναβλέποντα προς ή> ιον άσκαρδα-

μυκτι καί τ ω στόματι ένιέντα κάλαμου σμικρόν καί λε-

πτόν καθάπερ αύλόν. Θαυμάσαντα δέ καί δρόσω έκ "της 

λεύκηε κατασταξούση Οεασάμενον τρερόμενον άναλαβειν, 

θείαν τινά νομίζοντα τήν του παιδιού είναι γένεσιν ίδρυ-

Οέντα δ ' έν Σ ά μ ω άναληφθήναι ύπό τού Άνδροκλέους 

έπιχωρίου, ος τήν έπιμέλειαν α ύ τ ω τηε οικίας ένεχείρισεν. 

Βιούντα δ ' έν άφθόνοις ανάτρεφειν το παιδίον Άστραΐον 

κα>έσαντα μετά τών αυτού παίδων τριών όντων, Εύνό-

στου καί Τυρρηνοΰ καί ΙΙυΟαγόρυυ όν καί υίόν εθετο ' Αν-
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νατον ένας ελεύθερος άνθρωπος να υπομένει αδιαμαρτύ

ρητα την επιστασία ενός δεσποτικού καθεστώτος, έφυγε 

και πήγε στην Ιταλία. Α 

10, Μια όμως και ο Διογένης, στο έργο του Απίστευ

τες ιστορίες απο τη μακρινή Θούλη, αφηγείται διεξοδικά 

και με ακρίβεια περιστατικά χπό τη ζωή του φιλοσόφου, 

έκρινα ότι δεν θα 'πρεπε με κανέναν τρόπο νχ παράλειψα.) 

και τη δική του διήγηση ' ' Λέει, λοιπόν, ότι ο Μνήσαρχος 

όταν Τυρρηνός την καταγωγή, χπό τους Τυρρηνους που 

κατοίκησαν τη Λήμνο, την 'ίμβρο και τη Σκύρο Α Έφυ

γε όμως από κει και, αφού γύρισε πολλές πόλ.εις και 

τολάά χωριά, συνάντησε κάποτε ένα μικρό παιδί, νήπιο, 

ςαπλωμένο κάτω από μια μεγάλτη φουντωτή λεύκα. Στά

θηκε λοιπόν και το χάζευε, έτσι που ήταν πεσμένο ανά

σκελα και κοίταζε τον ήλιο κατόματα, ψηλά στον ουρανό, 

χωρίς να τρεμοπαίζουν τα βλέφαρα του. Είχε μάλιστα στο 

στόμα του ένα μικρό και λεπτό καλάμι, σαν αυλό. Ο Μνή

σαρχος δεν έκρυψε το θαυμασμό του, σαν το είδε να τρέ

φεται με τις δροσοσταλίδες που έσταζαν από τη λεύκα, 

και το πήρε μαζί του, πιστεύοντας πως η γέννηση του 

παιδιού ήταν κατά κάποιον τρόπο θεισα]. Μετά την εγκα

τάσταση του στη Σάμο, τον προσέλαβε ένας ντόπιος, ο 

Λνδροκλής, και του ανέθεσε τη φροντίδα του σπιτιού του. 

Λ lia και ζούσε με ευμάρεια, ο Ανδροκλής ανέλαβε και την 

ανατροφή του παιδιού. Το ονόμασε Αστραίο και το ανέ

τρεψε μαζί με τους άλλους γιους του - και είχε τρεις: 

τον Εύνοστο, τον Τυρρηνό και τον Πυθαγόρα Α 
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δροκλής Οντα νεώτατον. 1 1 . Παϊδα μέν ουν Οντα επεμπεν 

ε'ίς τε κιθαριστοΰ καί παιδοτρίβου καί ζωγράφου, νεανίαν 

δέ γενόμενον εις Μίλητου πράε 'Αναξίμανδρου, μαθησό-

μενον τά γεωμετρικά καί αστρονομικά. ' Άρίκετο δέ καί 

προς Αιγυπτίους, φησίν, ό Πυθαγόρας καί προς "Αραβας 

καί Χα>δαίους καί 'Εβραίους, π α ρ ' ών καί τήν περί ονεί

ρων γνώσιν ήκριβώσατυ - καί τη δια λιβανωτού μαντεία 

π ρ ώ τ ο ς | έχρήσατο. Καί έν Α ί γ υ π τ ω μέν τοϊε ίερεΰσι 

συνην καί τήν σοφίαν έξέμαθε καί τήν Αιγυπτίων φων/φ, 

1 2 , γραμμάτων δέ τρισσάς διαφοράε, έπιστολογραφικών 

τε καί ιερογλυφικών καί συμβολικών, τών μέν κυριολο-

γουμένων κατά μίμησιν, τών δ' άλληγορου μένων κατά 

τιναε αίνιγμούς" καί περί θεών πλέον τι εμαθεν. "Εν τε 

'Αραβία τ ω βασιλεϊ συνήν εν τε Βαβυλώνι - οίς τ ' άλλοις 

Χα/δαίοις συνεγένετο καί προς Ζάρατον αφίκετο, π α ρ ' ού 

καί έκαθάρθη τά του προτέρου βίου λύματα καί έδιδάχθη 

ά φ ' ου άγνεύειν προσήκει τοις σπουδαίυιε, τόν τε περί 

φύσεως λόγον ήκουσε καί τίνες αϊ τών δλων άρχαί. Έ κ 

γαρ τηε περί ταύτα τά έθνη πλάνης ό Πυθαγόρας -ό π>εί-
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Τον τελευταίο τον υιοθέτησε <ίο Α.νδροκλήςύ> από πο

λύ μικρό. 11, Παιδί ακόμα, τον έστελνε στο δάσκαλο της 

μουσικής, στο γυμναστή και στο ζωγράφο. Όταν έγινε 

νεαρός, τον έστειλε στη Μίλητο, στον Αναξίμανδρο, να 

μάθει γεωμετρία και αστρονομία Λ Μέχρι και στους 

Αιγυπτίους πήγε ο Πυθαγόρας, συνεχίζει <όο ΔιογένηςΜ, 

κι ακόμα στους Άραβες 'ξ στους Χαλδαίους και στους 

Εβραίους — α π ' αυτούς έμαθε με ακρίβεια τη γνώση των 

ονείρων και πρώτος αυτός εφάρμοσε τη μαντική με το 

λιβάνι Η 

12. Στην Αίγυπτο συναναστρεφόταν τους ιερείς και. 

αφομοίωσε τη σοφία, των Αιγυπτίων και τη γλώσσα, τους, 

καθώ)ς και τις τρεις διαφορετικές γραφές τους' την αεπι-

στολογραφική», την ((ιερογλυφική» και τη «συμβολική», 

που διαβάζονται είτε κυριολεκτικοί (καθώς παριστάνουν 

συγκεκριμένα τράγρατα μέσω της μίμησης) είτε αλλ ηγο 

ρικά, με υπαινιγμούς''1 Επιπλ.έον, έμαθε περισσότερα και 

για τους θεοιί 

Στην Αραβία συναναστρεφόταν το βασιλιά. Στη Βαβυ

λώνα πάλε, εκτός απ' τους άλλ ους Χαλδαίους που γνώρισε, 

πήγε να βρει και τον Ζάρατο. Αυτός τον εξάγνισε από τα. 

μιάσματα της προηγούμενης ζωής του και του έμαθε από 

τι πρέπει ν " απέχουν όσοι επιδιώκουν την αρετή, ώστε να 

διατηρήσουν την αγνότητα τους. Επίσης του ανέπτυξε τις 

θεωρίες του γι oc τη φύση και για τις αρχές των πάντων42. 

Έτσ'., ο Πυθαγόρας αποκόμισε το μτγαλύτερο μέρος της 

σοφίας του από τα ταξίδια του σ" αυτούς τους λαούς Α 
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στον της σοφίας ένεπορεύσατο. 1 3 , Τον δή Ά σ τ ρ α ϊ ο ν τ ώ 

Πυθαγόρα χαρίζεται Μνήσαρχος. ' Ο δέ λαβών καί φυσιο-

γνωμονήσας καί τάε. κινήσεις καί τάε ερημιάς τοΰ σώμα-

τοε έπισκεψάμενοε έπαίδευεν. Ταύτην γαρ ήκρίβου πρώ

τον τήν περί ανθρώπων έπιστήμην, όποιος τήν φύσιν 

έκαστος έκμανθάνων. Καί ουτ ' άν φί/ον ούτε γνώριμου 

έποιήσατο ούδένα πριν πρότερου φυσιογνωμονήσαι τον 

άνδρα, όποϊοε π ο τ ' εσ~ιν. 14, "Ην δ' αύτω καί έτερον 

μειράκιον ο έκ Θράκης έκτήσατο, ω Ζάλμοειε ην όνομα, 

| έπεί γεννηθέντι α ύ τ ω δορά άρκτου επεβλήθη" τήν γαρ 

δοράν οί θ ρ ά κ ε ς ζαλμύν καλούσιν. ' Αγαπών δ ' αυτόν ό 

1 Ιυθαγόρας τήν μετέωρον Οεωρίαν -παίδευσε τ ά τε περί 

ιερουργίας καί τάε άλλαε είε θεούς θρησκείας. Τινές δέ καί 

(ε)αλήν τούτον φασιν ονόμαζεσθαι, Ώ ς ΑΙρακλέα δ* αυτόν 

προσκυνούσιν οί βάρβαροι. 1 5 . Διονυσοφανής δέ /έγει 

δου/εΰσαι μέν αυτόν τ ω Πυθαγόρα, έμπεσόντα δ' εις 

ληστας καί στιχθέντα, οτε κατεστασιάσΟη ό Πυθαγόρας 

καί εφευγεν, δήσαι τό μέτωπον δια τα στίγματα. Τινές δ' 

ερμήνευεσθαι τό ονομά φασι Ζά/μοξιν ξένος άνήρ. Χοσή 
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13. Ο Μνήσαρχος λοιπόν χάρισε τον Λστραίο στον 

Πυθαγόρα. Κι αυτός τον πήρε και ανέλαβε την εκπαίδευση 

του, αφού προηγουμένως παρατήρησε τη φυσιογνωμία του 

κι εξέτασε προσεκτικά το σώμα του. και εν κινήσει και 

ακίνητο. Ιιατί πρώτος αυτός τελειοποίησε την ανθρωπο-

γνο,κττική επιστήμη της φυσιογνωμικής, καθώς μπορούσε 

να διακρίνει με διεισδυτικότητα τον βαθύτερο χαρακτήρα 

του καθενός. Κι ούτε φλο ούτε μαθητή του έκανε κανέναν 

αν δεν εξέταζε προηγουμένως τη φυσιογνωμία του, για να 

καταλάβει το ποιόν του ως ανθρώκτου44, 

14. Είχε όμως μαζί του κι ένα άλ.Λο μικρό παιδί που 

το είχε αποκτήσει από τη (Θράκη. Τ" όνομα του ήταν 

Ζάλμοέις, επε'.δή μόλις γεννήθηκε του φόρεσαν ένα τομά

ρι αρκούδας {οι Θρακιώτες το τομάρι το λένε «ζαλμό»). 

Ο Πυθαγόρας αγ-χπούσε το παιδί και γι ' αυτό του δίδαξε 

την επιστήμη της παρατήρησης του ουρανού και ό,τι έχει 

σχέση με τις τελετουργίες και τη λατρεία των θεών Με

ρικοί πάλε λένε πως το παιδί αυτό το λέγανε Θαλή. Πά

ντως οι βάρβαροι προσκυνούσαν τε ν λίάλ.μοξι σαν να ήταν 

ο Πρακλής4 . 

15. Ο Διονυσοφανής4,} αναφέρτι οτι ο Ζάλμοξις 

υπήρξε δούλος του Πυθαγόρα και ό~ι, οτχν τον έπια

σαν ληστές και τον στιγμάτισαν —~ον καιρό που ο Πυ

θαγόρας διώχθηκε από τους στασιαστές και παρέμενε 

εξόριστος — , έδεσε το μέτίοπό του για ./α μη φαίνονται 

τα στίγματα *' Άλλοι πάλε λένε σωε το όνομα «Ζάλμο

ξις» σημαίνει ((ξένος». 
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σαντα δέ τόν Φερεκύδην έν Δ ή λ ω θεραπεύσας ô Πυθαγό

ρας καί αποθανόντα θάψας εις Σάμον έπανή>,θεν π ό θ ω τοΰ 

συγγενέσθαι Έ ρ μ ο δ ά μ α ν τ ι τ ω Κρεοφυλείω. Χρόνον δέ 

τίνα αυτού διατριβών Εύρυμένουε τοΰ σαμίου άθλητοϋ 

έπεμελεΐτο, ος τη Πυθαγόρου σοφίοι καίτοι σμικρός το 

σώμα ών πολλών καί μεγάλων έκράτει καί ένίκα Ό / υ -

μπίασιν. Τ ώ ν γαρ άλλων αθλητών κατά τόν άρχαιον ε τι 

τρόπον τυρόν καί σύκα σιτουμένων, ούτοε Πυθαγόρου π υ -

θόμενος π ρ ώ τ ο ς κρέαε τεταγμένου έσθίων έφ* έκάστην 

τήν ήμέραν ίσχύν τ ω σώματι περιεποιήσατο. Καίτοι γε 

προιών τη σοφία ό Πυθαγόρας άθλεϊν μέν παρήνει, νικαν 

δέ μή, ώς δέον τους μέν πόνους ύπομένειν, τους δ ' εκ τού 

νικαν φθόνους φεύγειν συμβαίνειν γαρ καί ά>.λωε αηδ' 

ευαγείς είναι τούε | νικώντας καί φυλλοβο/ ουμένους. 

16, Μ ε τ ά δέ ταύτα της Πο>υκράτους τυραννίδοε Σ α 

μίους καταλαβούσηε, ού πρέπον ηγούμενος ό Πυθαγόρας 

έν τοιαύτη πολιτεία βιουν άνδρί φιλοσοφώ, όιενοήθη είε 

' Ιταλίαν άπαίρειν. Ώ ε δέ πλέων Δελφοϊε προσέσχε, τό 

ΪΪΓΘ\ΓΟΡΟΒ BIOS- SO 

Όταν ο Φερεκύδης αρρώστησε στη Δήλο, ο Πυθαγό

ρας τον περιέθαλψε, κι όταν πέθανε, φρόντισε για την 

ταφή του Α Μετά ξαναγύρισε στη Σάμο, με την επιθυμία 

να συναναστραφεί τον Ερμαδάμαντα, τον απόγονο του 

Κρεόφυλου1". Έμεινε εκεί γιχ κάποιο χρονικό διάστημα 

και είχε υπό την επιμέλεια του τον Ευρυμένη, τον αθλητή 

από τη Σάμο Αυτός, παρότι μικρόσωμος, κατέβαλλε, 

χάρη στη σοφία του Πυθαγόρα, πολλούς και μεγάλους 

Παντ'πάλίουςύ> και νικούσε στους ί)λ ηαπιακούς αγώνες. 

Ι ιατί, εκεί που οι άλλοι αθλητές τρέφονταν με τυρί και 

σύκα, κατά τον αρχαίο τρόπο, <ο Είυρυμένηςύ> ήταν ο 

πρώτος που, αχολουθώ>ντας τ.ς υποδείξεις του Πυθαγόρα, 

άρχισε να τρώει καθημερινά καθορισμένες ποσότητες 

κρέχτος, με αποτέλεσμα να δυναμώσει το κορμί του Λ 

Ωστόσο, ότχν ο Πυθαγόρας προχώρησε περισσότερο 

στο δρόμο της σοφίας, παρακινούσε μεν Πτους αθλητέςύ> 

να γυμνάζονται, τους συμβούλευε όμως να μην επιδιώκουν 

τη νίκη. ίιατί, ενώ τις δυσκολίες και τους κόπους είναι 

αναγκαίο να τα υπομένει κανεί; Χ το φθόνο που προκαλεί 

η νίκη πρέπει αντίθετα να τον αποφεύγει. Εξάλλου, οι 

νικητές, ακόμη και όταν φαίνονται με τις δάφνες της νίκης, 

σμχβαίνει καμιά φορά να μην είναι αγνοί σε άλλους τομείς. 

16. Αργότερα, όταν η τυραννίδα του Πολυκράτη εδραι

ώθηκε στη Σάμο, ο Πυθαγόρας, που θεωρούσε ανάρμο

στο να ζέι ένας φιλόσοφος υπό τέτοιο καθεστώς, σκέφτη

κε να μεταναστεύσει στην Ιταλία Α Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού πέρασε από τους Δελφούς0'' και χάραξε εκείνο 
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ελεγείου τ ω τοΰ Α π ό λ λ ω ν ο ς τ ά φ ω έπέγραψε, δι ' οΰ άδη

λου ώς Σειληνου μέν ην υιός 'Απόλλων, άνηρέΟη δέ ύπό 

Πύθωνος, έκηδεύθη δ* έν τ ω καλουμένω Τρίποδι, ος ταύ 

της έτυχε της επωνυμίας δια τό τρεις κόραε τάε Τριυπου 

θυγατέρας ενταύθα θρηνήσαι τον Ά π ό λ λ ω . 1 7 . Κρήτηε 

δ ' έπιβάς τοις Μόργου μύσταιε προσήει ενόε τών * Ιδαίων 

Δακτύλων, ύ ο ' ων καί έκαθάρθη τη κεραυνία λίθω, εωθεν 

μέν παρά θ α / ά τ τ η πρηνήε έκταθείε, Ακτωρ δέ παρά π ο -

τ α μ ω άρνειου μέλανος μαλλοϊς έστεφανωμένος. Είς δέ τό 

' Ιδαίον καλούμενου άντρον καταβάε Ιρια έχων μέλανα τάε 

νομιζομένας τρίε εννέα ημέρας εκεί διέτρΑεν και καθήγι-

σεν τ ω Διί τόν τε στορνύμενον αύτω κ α τ ' έτος θρόνου 

έθεάσατο, επίγραμμα τ ' ένεχάραξεν έπί τ ω τ Αρω επιγρά 

ύαε «Πυθαγόραε τ ω Διί». ού η αρχή 

Ωδε θανών κείται Ζάν, υν Δία κικ/ ξσκουσιν 

| 1 8 . Έ π ε ί δέ τηε Τταλίαε έπέβη καί έν Κρότων) έγέ-

νετο, φησίν ό Δικαίαρχοε, ώς ανδρός άφικομένου πολύ 

πλάνου τε καί περιττού καί κατά τήν ιδίαν φυσιν ύπό τήε 

τύχης ευ κεχορηγημένου, τήν τε γαρ ίδέαν είναι ελευθέριου 
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το ελεγείο στον τάφο του Απόλλωνα. Σ" αυτό αποκάλυ

πτε πως ο Απόλλωνας ήταν γιος <ζτουύ> Σειληνου, πως 

σκοτώθηκε από τον Πύθωνα και πως κηδεύτηκε μέσα. 

στον ονομαζόμενο Τρίποδα, που πήρε τ ' όνομα του από 

το ότι εδώ θρήνησαν τον Απόλλωνα οι τρεις κόρες του 

Τρίοπα54. 

17. Όταν έφθασε στην Κρήτη, πήγε και συνάντησε 

τους μύστες του Μόρ-γη, που ήταν ένας από τους Δ.ακτύ-

λους της Τδης5υ. Αυτοί του έκαναν καθαρμούς με την 

πέτρα του κεραυνού00: από τα χαράματα ξαπλωμένος 

μπρούμυτα στην ακροθαλασσιά, τη νύχτα πάλι στην όχθη 

του ποταμού, στεφανωμένος με μαλλιά μαύρου αρνιού. 

Έπειτα κατέβηκε σ' ένα σπήλαιο, το λεγόμενο Ιδαίο 

άντρο, κρατώντας στα χέρια του μαύρο μαλλί. Έμεινε 

εκεί τις καθιερωμένες από το τελ.ετουργικό 3Χ 9 = 27 

ημέρες, πρόσφερε θυσίες στον Δία και είδε το θρόνο που 

στρώνεται κάθε χρόνο προς τιμήν του57. Χάραξε δε κι ένα 

επίγραμμα στον τάφο του, με τίτλο «Ο Πυθαγόρας στον 

Δία», που άρχιζε έτσι: 

Ενθάδε κείται ο Ζαν, που τον ονομάζουν Δία^'υ 

18. Νά τι αφηγείται ο Δικαιαρχος59: Από την πρώτη 

στιγμή που ο Πυθαγόρας πάτησε το πόδι του στην Ιταλάα 

και βρέθηκε στον Κρότωνα, ερχόμενος με τη φήμη ανθρώ

που πολυταξιδεμένου6" και ξεχωριστού, ευνοημένου από 

την τύχη σε ό.τι αφορά το φυσικό του —ψηλός, με πα-
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καί μέγαν χάριν τε πλείστην καί κόσμον έπί τε της φωνής 

καί τοΰ ήθους καί έπί τ ώ ν άλλων απάντων εχειν, ούτως 

διαθεϊναι τήν Κροτωνιατών πόλιν ώ σ τ ' έπεί τό τών γε

ρόντων άρχείον έψυχαγώγησε πολλά καί καλά διαλεχθείς, 

τοις νέοις πάλιν ήβητικάς έποιήσατο παραινέσεις ύπό τών 

αρχόντων κε/ευσθείς" μετά δέ ταύτα τοις παισίν εκ τών 

διδασκαλείων άθρόοις σανελθούσιν, είτα ταϊς γυναιξί" καί 

γυναικών σύλλογος α ύ τ ω κατεσκευάσθη. 1 9 . Εενομενων 

δέ τούτων μεγάλη περί αυτόν ηύξήθη δόξα, καί πολλούς 

μέν έλαβεν έξ αύτη ς της πόλεως όμιλητάς ού μόνον άν

δρας άλλα καί γνναΐκας, ών μιας γε Θεανους καί διεβοήθη 

τούνομα, πολλούε δ ' άπό της σΧεγγυς βαρβάρου χώρας 

βασιλείς τε καί δυνάστας. Ά μεν ουν έλεγε τοις σονούσιν 

ουδέ εις έχει φράσαι βεβαίως· καί γαρ ούδ' ς τυχούσα ήν 

π α ρ ' αύτοϊς σιωττή. Μάλιστα μέντοι γνώριμα παρά πασιν 

έγένετο πρώτον μέν ώς αθάνατου ειναί φησι τήν φυχην, 

εΐτα μεταβάλλουσαν εις άλλα γένη ζώων, προς δέ τούτοις 

ότι κατά περιόδους τινάς τά γενόμενα ποτέ πάλιν γίνεται, 

νέον δ* | ουδέν α π λ ώ ς εστί, καί Οτι πάντα τ ά γινόμενα 

έμψυχα ομογενή δει νομίζειν. Φέρεται γαρ εις τήν ' Ε λ 

λάδα τ ά δόγματα π ρ ώ τ ο ς κομίσαι ταύτα Πυθαγόρας. 
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ρουσιαστικό ευγενούς, περισσή κομψότητα και ευπρέπεια 

στον ~ρόπο που μιλούσε, στη συμπεριφορά και σ' όλα τα 

άλλα- , δημιούργησε τόσο καλή εντύπωση στους Κροτω-

νιάτες61, (όστε, αφού ενθουσίασε το συμβούλιο των γερό

ντων με τα πολλά και ωραία που είπε στην ομιλία του 

προς αυτό, απεύθυνε και στους νέους παραινέσεις κατάλ.-

ληλες για την ηλικία τους, καθ' υπόδειξη των αρχόντων. 

Μετά μίλησε στα παιδιά, που συνέρρεαν αθρόα από τα 

διδασκαλεία, κι ύστερα στις γυναίκες62. Μάλιστα ιδρύθηκε 

και σύλλογος γυναικών προς τιμήν του. 

19. Μετά απ' όλα αυτά η φήμη του μεγάλωσε κι 

απέκτησε πολλούς ααίλητές μέσα στην πόλ.η, όχι μόνο 

άντρες, αλλά και γυναίκες'' \ Μιας μάλιστα ανάμεσα τους, 

της (Θεανώς, το όνομα έγινε διάσημο0''. Μαθητές του 

έγιναν επίσης πολλοί από τους βαρβάρους βασιλείς και 

δυνάστες των γειτονικών περιοχών'' '. 

Όσο για το τι έλεγε στους ακροατές του, κανείς δεν 

μπορεί να το κει με βεβαιότητα, γιατί τηρούσαν ασυνή

θιστη σιωττή0'' ίλστυσο, <ύοι ακόλουθες θεωρίες του,Π 

έγιναν πασίγνωστες: πρώτα απ' όλα, ότι η ψυχή είναι 

αθάνατη- ύστερα, ότι μεταβαίνει σε άλλα είδη ζωντανών 

οργανισμών ακόμα, ότι όσα δημιουργήθηκαν στο παρελ

θόν ξαναγεννιούνται περιοδικά και ότι δεν υπάρχει τίποτε 

απολύτως καινούργιο' και τέλος, ότι πρέπει να θεωρούμε 

πως όλα τα όντα που έχουν ψυχή ανήκουν στην ίδια οι

κογένεια. Κατά την παράδοση, αυτές τις ιδέες τις έφερε 

πρώτος στην Ελλάδα ο Πυθαγόρας67. 
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2 0 . Ο ύ τ ω ς δέ πάντας εις εαυτόν επέστρεψεν ώστε μια 

μόνον άκροάσει, ώς φησιν Νικόμαχος, ην έπιβάς της 

' Ιταλίας πεποίηται , πλέον ή δισχιλίους έλεϊν τοις λόγοις, 

ώς μηκέτι οϊκαδ' άποστήναι, αλλ' όμοΰ σύν παισί καί 

γυναιξίν όμακοεΐόν τι παμμέγεθες ίδρυσαμένους πολίσαι 

τήν προς πάντων έπικληθεΐσαν Μεγάλην Ε λ λ ά δ α έν Ι 

ταλία, νόμους τε π α ρ ' αυτού δεξαμένους καί προστάγμα

τα ώσαυεί θείας ύποθήκαε έκτος τούτων πράττειν μηδέ 

έν. Ούτοι δέ καί τάς ουσίας κοινάς εθεντο καί μετά τών 

θεών τόν Πυθαγόραν κατηρίθμουν διόπερ εν τι τών π α ρ ' 

αύτοϊς έν τοϊς μαθήμασιν απορρήτων προχειρισάμενοι, 

γλαφυρόν άλλως καί προς πολλά διατεΐνον φυσικά συντε-

λέσματα, τήν λεγομένην τετρακτύν, δι' αύτης έπώμνυον 

όύς θεόν τίνα τόν Πυθαγόραν έπιφθεγη-όμενοι πάντες έπί 

πάσι τοις ύ π ' αυτών βεβαιουμένοις, 

ού, μα τόν άμετέρα γενεά παραδόντα τετρακτύν, 

παγάν άενάου φύσιος ρίζωμα τ ' εχουσαν. 

2 1 . "Ας δ ' έπιδημήσας Ι τ α λ ί α τε καί Σικελία κατέλαβε 

| πόλεις δεδουλωμένας ύ π ' αλλήλων, τάς μέν πολλών έ-
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20. Τόσο πολτό τράβηξε πάνω του την προσοχή όλων, 

ώκττε, όπως αναφέρει ο Νικόμαχος68, μία μόνο δημόσια 

διδασκαλία που έκανε μόλις έφτασε στην Ιταλία ήταν αρ

κετή για να κατακτήσει με τα λόγια του περισσότερους 

από δύο χιλιάδες ακροατές, σε σημείο που να μη θέλ,ουν 

πια να γυρίσουν στο σπίτι τους. Συγκρότησαν λοιπόν μαζί 

με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους ένα τεράστιο 

«ομακοείο»69 και ίδρυσαν πόλεις στην Ιταλάα, δημιουργώ

ντας αυτό που όλοι αποκάλεσαν «Μεγάλη Ελλάδα»70. 

Παρέλαβαν δε από τον Πυθαγόρα νόμους και προστάγμα

τα τα οποία θεωρούσαν ως θεϊκές εντολές και δεν έκαναν 

τίποτε που να μην οριζόταν από αυτά' ό Έβαλαν σε κοινό 

ταμείο τις περιουσίες τους'2 και συγκατέλεγαν τον Πυ

θαγόρα μεταξύ των θεών73. Ι ι ' αυτόν ακριβώς το λ,όγο 

διάλεξαν ένα από τα μαθηματικά τους απόρρητα74, που 

και κομψό είνατ·' και εφαρμόζεται σε πολλά φυσικά φαι

νόμενα, την αποκαλούμενη «τετρακτύ»76, κι αυτή χρησι

μοποιούσαν όλοι στους όρκους τους, ό,τι κι αν ήθελαν να 

βεβαιώσουν, επικαλ.ούμενοι τον Πυθαγόρα σαν να επρό

κειτο για κάποιο θεό: 

Όχι, τ' ορκίζομαι σ' αυτόν που κάεηροδότησε στη 

γενιά μας 

την τετρακτύ, πηγή και ρίζωμα της αιώνιας φύσης77. 

21. Μετά τον ερχομό του στην Ιταλία και τη Σικελία, 

σε όσες πόλεις βρήκε υποδουλωμένες τη μία στην άλλη 

(άλλες εδώ και πολλά χρόνια κι άλλες πρόσφατα) εμφύ-
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τών τάς δέ νεωστί, φρονήματος έ/ευθερίου πλήσας δια 

τών εφ ' εκάστης ακουστών αυτού ήλευθέρωσε, Κρότωνα 

καί Σύβαριν καί Κατάνην καί * Ρήγιον καί ' Ιμέραν καί 

Α κ ρ ά γ α ν τ α καί Ταυρομένιον καί ά>/ας τινάς, αις καί νό

μους έθετο δια Χαρώνδα τε τού Καταναίου καί Ζα/εύκου 

τού Λοκρού, δι ' ων άξιούήΧυτοι τοις περιοίκοις άχρι πολ

λού γεγόνασιν. Σίμιχος δ' ό Κεντοριπίνων τύραννος άκού 

σας αυτού τήν τ ' αρχήν άπέθετο καί τών χρημάτων τά μέν 

τη άδε/φή τά δέ τοις πολίταις εδωκεν. 2 2 . Προσηλθον δ ' 

αύτω, ώς φησιν Άριστόξενος, καί Λτυκανοί καί Μεσσά 

πιοι καί Πευκέτιοι καί ' Ρ ω μ α ί ο ι . Άνεύλεν δ' άρδην στά-

σιν ού μόνον άπό τών γνωρίμων, άλλα καί τών απογόνων 

αυτών άχρι πολλών γενεών καί καθόλου άπό τών έν 

' Ι τα/ ία τε καί Σικέ/ ία πό/ εων πασών προς τε έαυτάς και 

προς άλλήλας. Πυκνού γαρ ην προς χπαντας αύτω πολ-

> ους καί ολίγο JC τόδε τό απόφθεγμα φυγαδευτέον πάση 

μηχανή καί περικοπτέον πυρί καί σιδήρω καί μηχαναΐς 

παντοίαις άπό μέν σώματος νόσον, άπό δέ ψυχής άμαθίαν, 

κοι/ίας δέ πο/υτέλειαν, πόλεως δέ στάσιν, οίκου δέ διχο-

φροσύνη.ν, όμοΰ δέ πάντων άμε- | τρίαν. 2 3 . Ει δέ δει 

πιστεύειν τοις ίστορήσασι περί αυτού παλαιοί : τε ουσι καί 
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σησε ελεύθερο φρόνημα και τις ελευθέρωσε, με τη βοήθεια 

των ακροατών που είχε σε καθεμιά απ ' αυτές. Αυτό συ

νέβη με τον Κρότωνα, τη Σύβαρη, την Κατάνη, το Ρήγιο, 

την Ιμέρα, τον Ακράγαντα, το Ταυρομένιο και μερικές 

άλλες78. Επιπλέον, μέσω του Χαρώνδα από την Κατάνη 

και του Ζάλευκου του Λοκρού, τους έδωσε νόμους, για 

τους οποίους τις ζήλ,ευαν για καιρό οι γείτονες τους7'2. 

Όσο για τον Σίμιχο, τον τύραννο των Κεντοριπίνων, 

όταν άκουσε τη διδασκαλία του Πυθαγόρα παραιτήθηκε 

από την εξουσία και μοίρασε τα υπάρχοντα του, άλλα 

στην αδελφή του κι άλλα στους συμπολ,ίτες του80. 

22. Στον κύκλο του .Πυθαγόρα εντάχθηκαν επίσης, ό

πως μας πληροφορεί ο Αριστοξενος, Λευκανοί, Μεσσά-

πιοι, Πευκέτιοι και Ρωμαίου61 Εξάλειψε δε παντελώς 

κάθε διαμάχη, όχι μόνο μεταξύ συγγενών, αλλά και από 

τους απογόνους τους, για πολλές γενιές, καθιος και γενι

κότερα απ' όλες τις πόλεις της Ιταλίας και της Σικελίας, 

τόσο στο εσωτερικό της καθεμιάς όσο και στις μεταξύ 

τους σχέσεις. Γιατί απόφθεγμα του, που το λέγε συχνά 

πυκνά σε όλους, λόγους ή πολλούς, ήταν το εξής: «πρέπει 

να διώχνεται μακριά με κάθε τρόπο και να αποκόπτεται 

με φωτιά και με σίδερο και με όλα τα μέσα. από το σώμα, 

η αρρώστια' από την ψυχή. η αμάθεια- από την κοιλιά, η 

πολυτέλεια- από την πόλη, ο εμφύλιος- από το σπίτι, η 

διχογνωμία- κι απ' όλα μαζί. η έλλειψη μέτρου». 

23. Αν πρέπει να πιστέψουμε όσους έγραψαν την ιστο

ρία του —και είναι παλαιοί και αξιόλογοι—, η ικανότητα 



98 ηορΦί p i o r 

άξιολόγοις, μέχρι καί τών άλογων ζ ώ ω ν διικνεΐτο αυτού 

ή νουθέτησις. Τήν μέν γαρ δαυνίαν άρκτον λυμαινομένην 

τους ενοίκους κατασχοΧ, ώς φασι, καί έπαφησάμενος χρό-

νον συχνόν ψωμίσας τε μάζη καί άκροδρύοις όρκώσας τε 

μηκέτι εμψύχου έφάπτεσθαι άπέλυσεν. Ή δ' ευθύς εις τά 

Ορη καί τους δρυμούς άπαλλαγεϊσα ούκέτ' ώφθη παράπαν 

έπιούσα ούδ' ά λ ό γ ω ζ ω ω 2 4 . Ηούν δ' έν Τάραντι ίδών 

Α'ένΑ παμμιγεΐ νομή κυάμων χλωρών έφαπτόμενον, τ ω 

βουκόλω παραστάς συνεβούλευσεν ειπείν τ ω βοί τών κυά

μων άποσχέσθαΐ" προσπαίξαντος δ ' αύτω τού βουκόλον 

καί φήσαντος ούκ είδέναι βοιστί >α/εΐν, προσελθόντχ κΧι 

εις τό ους προσψιθυρίσαντα τ ώ ταύρ<ρ ού μόνον τ ό τ ' ά π ο -

στήσαι τού κυαμώνος, άλ/ά καί αύθις μηδέποτε κυάμων 

Οιγεΐν, μακροχρονκ'τατον δ ' έν Τάραντι κατά τό Α φ Ή 

ρας ιερόν γηρώντα διαμεμενςκέναι τόν ιερόν κα> ούμε 

νον βουν, τροφάς σιτούμενον άς οί άπαντώντες ώρεγον. 

2 5 . Αίετόν δ* ύπεριπτάμενον Ό λ υ μ π ί α σ ι προσομιλού-

ντος αυτού τοις γνωρίμοις άπό τύχης περί τε οιωνών καί 

συμβόλων καί όιοσημιών, ότι παρά θεών | είσίν άγγελίαι 
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του να νουθετεί επηρέαζε μέχρι και τα ά-λογα ζώα82. 

Έτσι, την αρκούδα της Λαυνίας83, που λυμαινόταν τους 

κατοίκους της περιοχής, την έπιασε, λένε, τη χάιδεψε για 

αρκετή ώρα και, αφού την τάισε γαλέτα και καρπούς 

άγριων δέντρων και την όρκισε να μην αγγίξει ποτέ πια 

ζωντανό πλ,άσμα, την άφησε ελεύθερη. Κι εκείνη άρχισε 

αμέσως να γυρνάει ελεύθερη στα βουνά και τα λαγκάδια 

και κανείς δεν την είδε πια να επιτίθεται ούτε καν σε ά

λογο ζώο84. 

24. Όταν πάλι στον Ίάραντα, σ' ένα βοσκότοπο με 

κάθε λογής χόρτα, είδε ένα βόδι που έτρωγε χλωρά'κουκιά 

πήγε κοντά στο βοσκό και τον συμβούλεψε να πει στο 

βόδι να πάψει να τρώει κουκιά. Εκείνος όμως τον κορόι

δευε, λέγοντας ότι δεν ξέρει να μιλ,ά στη γλώ)σσα των 

βοδιών. Τότε ο Πυθαγόρας πλησίασε τον ταύρο και του 

ψιθύρισε κάτι στ ' αφτί. Κι εκείνος, όχι μόνο εγκατέλει

ψε εκείνη τη φορά το χωράφι με τα κουκιά, αλλ.ά δεν 

άγγιξε κουκί ποτέ πια στη ζωή του. 'Εζησε δε πάρα 

πολλ.άχρόνια, μένοντας πάντα κοντά στο ιερό της Ήρας, 

στον Ίάραντα, μέχρι που γέρασε. Τον αποκαλούσαν όλοι 

«ιερό βόδι» και τρεφόταν με ό,τι του πετούσαν οι περα

στικοί85. 

25. Alia φορά στην Ολυμπία έτυχε να πετάει πάνω 

Παπά τον ΠυθαγόραΠ ένας αετός ακριβώς την ώρα που 

μιλούσε στους μαθητές του για οιωνούς, σύμβολα και ση

μάδια του Δία, εξηγώντας τους ότι είναι κατά κάποιον 

τρόπο μηνύματα και φωνές86 που στέλνουν οι θεοί σε 
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τινές καί οτται τοις ώς αληθώς Οεοφιλέσι τών ανθρώπων, 

καταγαγείν λέγεται καί καταψήσαντα πάλιν άφεΐναι. Δι-

κτυουλκοϊς τ ' έπιστάντα, ετι της σαγήνης εκ βυθού πολύν 

φόρτον έπισυρομένης, όσον πλήθος έπισπώνται προειπεΐν 

τ ώ ν ιχθύων όρίσαντα τόν αριθμόν, καί τών ανδρών ύπο-

μεινάντων ότι άν κέλευση πράξειν ει ούτως ά:τοβαίη, ζ ώ 

ντας άφεΐναι πάλιν κελεΰσαι τους ίχθύας πρότερου γε 

ακριβώς διαριθμήσαντας" καί τό θαυμασιώτερον ότι ουδείς 

έν τοσούτω της αριθμήσεως χρόνω τών ιχθύων εκτός ύ

δατος μεινάντων άπέπυευσεν έφεστώτος αυτοί.). 2 6 . Πολ

λούς δέ τών ένπνγχανόντων άνεμίμνησκε τού προτέρου 

βίου όν αυτών ή ψυχή πρό τοΰ τώδε τ ω σώμα τι ένδεθήναι 

παΛαι π ο τ εβιωσε. Και εαυτόν ο αναμφι/εκτοις τεκμη-

ρίοις άπέφαινεν Εύφορβον τόν Πάνθου. Καί τών ομηρικών 

στίχων εκείνους μάλιστα έξύμνει καί μετά λύρας έμμελέ-

στατα ανέμελπεν, 

αϊματί οί δεύοντο κόμαι χαρίτεσσιν όμοια ι 

πλοχμοί θ ' οι χρυσώ τε καί άργύρερ έσφήκωντο. 
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όσους ανθρώπους τους είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Κι <ζο 

Πυθαγόραςό> έκανε, λένε, τον αετό να κατέβει, τον χάι

δεψε και τον άφησε πάλι <όνα φύγει,Η87. 

Μιαν άλλη φορά στάθηκε πάνω από κάποιους ψαράδες 

και, ενώ ακόμη τραβούσαν τα δίχτυα απ ' το βυθό γεμάτα 

ψάρια, προείπε τι ποσότητα είχαν πιάσει, και μάλιστα 

προσδιόρισε και τον αριθμό των ψαριών. Και στους ψα

ράδες, που δέχτηκαν να κάνουν ό,τι τους ζητούσε αν 

η πρόβλεψη του έβγαινε σωστή, πρόσταξε να ξαναρί

ξουν τα ψάρια ζωντανά <όστη θάλασσαό>, αφού προηγου

μένως τα μετρήσουν προσεκτικά. Και το πιο αξιοθαύμα

στο είναι ότι κανένα από τα ψάρια που έμειναν τόση ώρα-

έξω απ ' το νερό δεν ψόφησε κατά τη διάρκεια του μετρή

ματος, όσο ο Πυθαγόρας ήταν παρών88. 

26, Σε πολλούς από τους συνομιλητές του υπενθύμιζε 

την προηγούμενη ζωή που είχε ζήσει πάλαι ποτέ η ψυχή 

τους, πριν δεθεί με τα δεσμά του τωρινού τους σώμα

τος89. Όσο για τον εαυτό του, αποδείκνυε με αδιαφιλο

νίκητα πειστήρια ότι ήταν άλλοτε ο Εύφορβος, ο γιος του 

Πάνθου90. Κι από τους στίχους του Ομήρου, νά ποιους 

εξυμνούσε πιο πολ.ύ. τραγουδώντας τους μελ,ωδικά με τη 

συνοδεία της λύρας: 

... και μ ' αίμα τα μαλλιά του εμούσκεψαν, που τα χε 

σαν τις Κάρες, 

και τα σγουρά του, που αναπλέκονταν με μάλ.αμα 

κι ασήμι. 
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Οίον δέ τρέφει έρνος άνήρ έριθηλές έλαίης 

χ ώ ρ ω έν οίοπόλω, οθ' άλις άναβέβρυ/εν ύδωρ 

καλόν τηλεθάον τό δέ τε πνοιαί δονέουσιν 

| παντοίοτν άνεμων, καί τε βρύει άνθεϊ λευκώ" 

έλθών δ ' έξαπίνης άνεμος συν λαίλαπι πολλή 

βότρου δ' έξέστρεψε καί έξετάνυσσ' έπί γαίης -

τοιον Πάνθου υίόν έυμ,μελίην Εΰφορβον 

' Ατρειόγ Μενέλαος έπεί κτάνε, τεύχε' έσύλα. 

2 7 . Τ ά γαρ ίστορούμενα περί σης έν Μυκήναις άνακει-

μένης συν τροκκοΐς λαφύροις τη άργεία " Η ρ α Εύφύρβου 

τού Φρυγόε roi;του άσπίδοε παρίεμεν ώς πάνυ δημώδη. 

Καί Κάσαν δ ' εσασαν τόν ποταμόν συν πολλοίς τών εταί

ρων διαβαίνοντά π ο τ έ προσειπεΐν καί ό ποταμός γεγωνός 

τι καί τρανόν άπεφθέγξατο πάντων άκουόντων «χαίρε 

Πυθαγόρα». Μια δέ καί τη αύτη ημέρα έν τε Μεταποντίω 

τής ' Ιταλίας καί έν Ί αυρομενίω τής Σικελίας σαγγεγονέ-

ναι καί διειλέχθαι κοινή τοις έκατέρο^θι έταίροις αυτόν 
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Πώς ανασταίνει μ ' έγνοια ολόδροσο φιντάνι ελιά 

ο ξωμάχος 

σε τόπο απόμερο, που γύρα του νερά βρυσίζουν πλήθια, 

πανώριο, τρυφερό, κι οι αγέρηδες κάθε λογής φυσώντας 

το ακρολυγούν, και στέκει κάτασπρο στον πλήθιο μέσα 

ανθό τον 

όμοκ~ αγέρας ςάφνου ασκώ>νεται και δυνατό δρολάπι 

κι από το λ,άκκο του ανασπώντας το στο χώμα 

το ξαπλώνει' 

του Πάνθου τον υγιυ, τον Εύφορβο τον κονταρά, 

παρόμοια 

σκότωσε ο γιος του Ατρέα, ο Μενέλαος, κι απ' 

τ ' άρματα να τόνε γδύνει επήρε9'1. 

27. Α υ τ ά που λέγονται γιχ την ασπίδα αυτού του Εύ-

φορβου από τη Φρυγία η οποία βρίσκεται στις Μυκήνες 

κι είνχι αφιερωμένη, μαζί με άλλα τρωικά λάφυρα, στην 

Ήρα, τη θεά του Αργούς —, τα παραλείπουμε, γιατί 

είναι τελ.είως κοινά και τετριμμένα42. 

Διηγούνταν επίσης ότι, κάποτε που ο Πυθαγόρας διέ

σχιζε μαζί με πολλούς μαθητές του τον ποταμό Κάσα97, 

απεύθυνε χαιρετισμό στον ποταμό. Κι εκείνος του απά

ντησε με δυνατή και καθαρή φωνή: «Γεια σου, ΙΙυθαγο-

οα!» — και τ' άκουσαν όλοι9υ 

Ότι σε μία μόνο και την ίδια ημέρα βρέθηκε και στο 

Μεταπόντιο της Ιταλ.ίας και στο Ταυρομένιο της Σικε

λίας μαζί με τους εκεί μαθητές του κι έδινε δημόσια δια-
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διαβεβαιοΰνται σχεδόν άπαντες, ΆσταδίωνΑ* έν μεταιχ-

μίω π ά μ π ο λ λ ω ν καί κατά γήν καί κατά θάλατταν υπαρ

χόντων ούδ' ήμέραις άνυσίμων :τάνυ πολλαΐς. 2 8 . Τ ό μέν 

γαρ Οτι τόν μηρόν χρυσοΰν έπέδειξεν Ά β ά ρ ι δ ι τ ω ' Υπερ

βόρειο είκάσαντι αυτόν Α π ό λ λ ω ν α είναι τόν ] έν Ύ π ε ρ -

βορέοις, ούπερ ήν ιερεύς ό "Αβαρις, βεβαιουντα ώς τούτο 

αληθές, τεθρύληταΐ" καί ότι νεώς καταπλεούσης καί τών 

φίλων ευχόμενων τ ά κομιζόμενα γενέσθαι αύτοΐς ό Πυθα

γόρας ειπεν «εσται τοίνυν ύμΐν νεκρός», καί ή ναΰς κατ-έ-

πλευσεν έχουσα νεκρόν. Μυρία δ" έτερα θαυμαστότερα 

καί θειότερα περί τάνδρός όμαλώς καί συμφώνως ε'ίρηται. 

Ώ ς < δ ' > α π λ ώ ς ειπείν, κ α τ ' ούδενός ύπενοήθη πλείονα 

ουδέ περιττότερα. 2 9 . Προρρήσεις τε γαρ απαράβατοι 

σεισμών διαμνημονεύονται αυτού καί λοιμών άποτροπαί 

συν τάχει καί άνεμων βίαιων χαλαζών τ ' εκχύσεως κατα-

στολαί καί κυμάτων ποταμίων τε καί θαλαττίων άπευδια-

σμοί προς εύμαρή τών εταίρων διάβασιν. Ώ ν μεταλαβό-

ντας Έμπεδοκά.έα τε καί '.Επιμενίδην καί "Αβαριν πολ-
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λώςειε, το διαβεβαιώνουν σχεδόν οι πάντες, παρόλο που 

η απόσταση ανάμεσα Πστις δύο πόλειςό> είναι πάρα πολ

λά Πστάδιαό> και από ξηρά και από θάλασσα και χρειά

ζεται κανείς μέρες για να τη διανύσει9'. 

28. θρυλικό είναι και το επεισόδιο σύμφωνα με το 

οποίο ο Υπερβόρειος Άβαρις είχε αναγνωρίσει στο πρό

σωπο του Πυθαγόρα τον Απόλλωνα των ί'περβορείων, 

του οποίου ήταν ιερέας ο ίδιος, και ότι εκείνος του έδειξε 

τον χρυσό του μηρό, επιβεβαιώνοντας πως η υπόθεση του 

ήταν σωστή66. 

Όπως επίσης και το ότι μια φορά που ένα καράβι 

πλησίαζε για ν ' αράξει και οι φίλοι του Πυθαγόρα προσ

εύχονταν να αποκτήσουν αυτά που έφερνε, εκείνος τους 

είπε: «(θα αποκτήσετε λοιπόν ένα νεκρό»- και το πλ,οίο 

ήρθε και είχε όντως ένα νεκρό μέσα Λ 

Μυριάδες άλ,λ.ες ιστορίες, ακόμα πιο θαυμαστές και 

υπερφυσικές, παραδίδονται γι ' αυτόν τον άνθρωπο- όλες 

οι πηγές συμφωνούν χωρίς καμ,ιάν εόαίρεση. Αϊ ' ένα λόγο, 

σε κανένα άλλ ο πρόσωπο δεν έχουν διανοηθεί οι άνθρωποι 

να αποδώσουν περισσότερα ή πιο ξεχωριστά Πκατορ-

θώηυαταΜ'-'Χ 

29. <ζΠ προφορική παράδοσηλ> έχει συντηρήσει την 

ανάμνηση <ζτων κατορθωμάτων τουΜ έκανε αλάνθα

στες προγνώσεις σεισιιών Λ απέτρεπε ταχύτατα επι

δημίες, καταλάγιαζε σφοδρούς ανέμους καιχαλ,αζοπτών-

σεις και κατεύναζε τα κύματα σε θάλασσες και σε πο

τάμια για να χουν εύκολο ταξίδι οι φίλοι του100. Αυτά 
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λαχή έπιτετελεκέναι τοιαύτα" δήλα δ ' αυτών τα ποιήματα 

υπάρχει. "Αλλως δέ καί άλεξάνεμος μέν ήν τό επώνυμου 

'Εμπεδοκλέους, καθαρτής δέ τ ό Έ π ι μ ε ν ί δ ο υ , αίθροβάτης 

δέ τό Άβάριδος, Οτι άρα όιστώ τού έν ΑΑερβορέοιε 

' Απόλλωνος δωρηθέντι α ύ τ ω εποχούμενος ποταμούς τε 

καί π ε / ά γ η καί τ ά άβατα διέβαινεν άεροβατών τρόπον 

τινά. " Ο π ε ρ ύπενόησαν καί Πυθαγόραν τινές πεπονθέναι 

τότε ήνίκα έν Μεταποντάρ καί έν Ταυρομενίω | τοις έ-

κατέρωθι έταίροις ώ μίλησε τη αύτη ημέρα. 3 0 . Κατεκή-

λει δέ ρυθμοΐς καί μέλεσι καί έπυμδαΐς τά ψυχικά πάθη καί 

τά σωματικά. Καί τοις μέν εταίροις ήρμόζετο ταύτα, αυ

τός δέ τής τού παντός αρμονίας ήκροάτο συνιείς της κα

θολικής τών σφαιρών καί τών κ α τ ' αύτάς κινουμένων α

στέρων αρμονίας, ής ημάς μή άκουειν δια σμικρότητα τής 

φύσεοκ. Γούτοις καί ' Εμπεδοκλής μαρτυρεί λέγων περί 

αυτού" 

' Ην δέ τις έν κείνοισιν χνήρ περιώσια είδώς, 

ος δή μήκιστον πραπίδίον έκτήσατο πλούτου, 

παντοίων τε μάλιστα σοφών X X Χ έπιήρανος έργων. 
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τα χαρίσματα είχαν δοθεί και στον Εμπεδοκλή, στον 

Επιμενίδη και στον Άβαρι, που επιτέλεσαν επανει

λημμένα ανάλογα κατορθώματα: το αποδεικνύουν τα 

ποιήματα τους, που σώζονται μέχρι σήμερα. Άλλωστε 

«ανεμοδιώχτης» ήταν το παρωνύμιο του Εμπεδοκλή, 

«καθαρτής» του Επιμενίδη και «αιθεροβάτης» του 

Άβαρι, επειδή καβαλούσε ένα βέλος, που του χε κάνει 

δώρο ο Απόλλωνας των Υπερβορείων, και διάβαινε πο

τάμια, πελάγη και αδιάβατους τόπους αεροβατώντας 

τρόπον τινά101. Αυτό ακριβώς υπέθεσαν μερικοί ότι 

είχε συμβεί και με τον Πυθαγόρα, τότε που βρέθηκε να 

συνομιλεί με τους μαθητές του στο Μεταπόντιο και 

στο Ταυρομένιο την ίδια μέρα10τ 

30. Καταπράυνε δε τα πάθη της ψυχής και του σώμα

τος με ρυθμούς, μελωδίες και μαγικές ωδές946. Αυτές τις 

πρακτικές τις εφάρμοζε βέβαια στους μαθητές του- όσο 

για τον ίδιο, αφουγκραζόταν την αρμονία του σύμπαντος, 

μια και μπορούσε να σνλλ,αμβάνει την καθολική αρμονία 

των σφαιρώνν και των άστρων που κινούνται στην τροχιά 

τους, αυτή που εμείς δεν ακούμε λόγω των περιορισμένων 

δυνατοτήτων της φύσης μας104. 

Αυτό μαρτυρεί κι ο Εμττεβοκλης όταν λέει γι ' αυτόν: 

Υπήρχε ανάμεσα τους ένας άνθρωπος με άπειρες 

γνώσεις. 

που απέκτησε στ' αλήθεια απροσμέτρητο 

πνευματικό πλούτο, 
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' Ο π π ό τ ε γαρ πάσησιν όρέξαιτο πραπίδεσσιν, 

ρεϊ' ό γε τών όντων πάντων λεύσσεσκεν έκαστα, 

καί τε δέκ' ανθρώπων καί τ ' είκοσιν αίώνεσσιν. 

3 1 . Τ ό γαρ «περιώσια» καί «τών όντων λεύσσεσκεν 

έκαστα» καί «πραπίόων πλούτον» καί τ ά έοικότα εμφα

ντικά μάλιστα της εξαίρετου καί ακριβεστέρας παρά τους 

άλλους διοργανώσεως εν τε τ ω όράν καί τ ω άκούειν καί 

τ ω νοεΐν τού Πυθαγόρου. Τ ά δ' ουν τών ε π τ ά αστέρων 

φθέγματα καί τής τών απλανών | έτι τε ταύτης τής υπέρ 

ημάς λεγομένης δέ κ α τ ' αυτούς άντίχθονος τάς εννέα 

Μούσας είναι όιαβεβαιοΰτο. Τήν δέ πασών άμα σύγκρασιν 

καί συμφωνίαν καί ώ σαν ε ι σύνδεσμον. ήσπερ ώς άϊδίου τε 

καί άγενήτου μέρος εκάστη καί απόρροια, Μνημοσύνην 

ώνόμαζεν, 3 2 . Τήν δέ καθ' ήμέραν αυτού διαγωγήν αφη

γούμενος ό Διογένης φησίν ώς άπασι μέν παρηγγύα φι-

λοτιμίαν φεύγειν καί φιλοδοξίαν, ώπερ μάλιστα φθόνον 
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<όκι ήτανλ> αυθεντία σε κάθε λογής σοφά έργα. 

Γιατί όποτε επιστράτευε όλες του τις πνευματικές 

δυνάμεις, 

μπορούσε εύκολα να διακρίνει ένα ένα χωριστά όλα 

όσα υπάρχουν, 

ακόμα και σε δέκα ή και είκοσι γενιές ανθρώπων, 

31. Οι εκφράσεις «άπειρες γνώσεις», «μπορούσε να 

διακρίνει ένα ένα χωριστά όλα όσα υπάρχουν», «πνευμα

τικός πλου~ος» και τα παρόμοια είναι ιδιαίτερα αποκαλυ

πτικές για την ξεχωριστή συγκρότηση του Πυθαγόρα, 

που ήταν πιο ολοκληρωμένη σε σύγκριση με τονν άλλ.ων 

Πάνθρώπωνλ χχι στην όραση και στην .ακοή και στην 

κατανόηση '" . 

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΠΠυθαγόραλ>, οι 

ήχοι των επτά πλ,ανητών και της σφαίρας των απλανών 

αστέρων, μαζί α ' χυτόν της σφαίρας που εμείς λέμε ότι 

βρίσκεται από πάνω μας, αλλά που <ίοι Πυθαγόρειοι λ» 

ονόμαζαν ((αυτόχθονα.)) {«αντι-γχ») συναποτελ.ουσαν τις 

εννέα Μ'ούσες''06. Και την ανάμειξη όλων, τη «συμφω

νία» τους, αυτό που σαν σύνδεσμος Πτις κρατάει όλες 

μαζίό> και του οποίου καθεμιά απο τελεί μέρος και απόρ

ροια —Λάπόρροιαό> από το αέναο και το αγέννητο, θα 

λέγε κανείς -, την αποκαλούσε λΙνημοσυνηί0υ 

32. Ο Διογένης108, περιγράφοντας την καθημερινή 

ζωή Ότου ΠυθαγόραΜ, αναφέρει ότι συμβούλευε τους 

πάντες να αποφεύγουν την επιδίωξη τιμών και δόξας, 
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έργάζεσθαι, έκτρέπεσθαι δέ τάς μετά τών πολλών ομι

λίας. Τ ά ς γουν διατριβάς καί αυτός εωθεν μέν έπί τής 

οικίας έποιεΐτο, άρμοζόμενος προς λύραν τήν εαυτού φ ω -

νήν καί άδων παιάνας αρχαίους τινάς τών Θαλήτου. Καί 

επήδε τών ' Ομήρου καί * Ησιόδου όσα καθημεροΰν τήν 

ψυχήν έδοκίμαζε. Καί όρχήσεις δέ τινας ύπωρχεϊτο όπό-

σας εύκινησίαν καί ύγείαν τ ω σώματι παρασκευάζειν ωε-

το. Τους δέ περιπάτους ούδ' αυτός έπιφθόνως μετά πολ

λών έποιεΐτο, άλλα δεύτερος ή τρίτος έν ίεροΐς ή άλσεσιν, 

επιλεγόμενος τών χωρίων τά ήσυχαίτατά τε καί περικαλ-

λέστατα. 3 3 . Τους δέ φίλους ύπερηγάπα, κοινά μέν τά 

τόόν φίλων είναι π ρ ώ τ ο ς άποφηνάμενος, τόν δέ φίλον άλ

λον εαυτόν. Καί ύγιαίνουσι μέν αύτοΐς άεί συνδιέτριβεν, 

κάμνοντας δέ τ ά σ ώ μ α τ α έθεράπευεν, καί τάς ψυχάς δέ 

νοσούν- | τας παρεμυθεΐτο, -αα.Βάτπερ εφαμεν, τους μέν έ π ω -

δαΐς καί μαγείαις τους δέ μουσική. Ή ν γαρ αύτω μέλη καί 

προς νόσους σ ω μ ά τ ω ν παιώνια, α έπάδων άνίστη τους 

κάμνοντας. " Η ν < δ ' > ά καί λύπης λήθην ειργάζετο καί 

οργάς έπράυνε καί επιθυμίας άτοπους έξήρει. 3 4 . Τής δέ 

διαίτης τό μέν άριστον ήν κηρίον ή μέλι, δεϊπνον δ ' άρτος 

ΠΥΘΑΓΌΡΟΥ ΒΙΟΣ 111 

γιατί αυτό κυρίως προκαλεί το φθόνο των άλλων, και 

ν ' αποφεύγουν τις συναναστροφές με τον πολύ κόσμο. Και 

ο ίδιος, άλλ,ωστε, τα πρωινά παρέμενε στο σπίτι τον 

συντόνιζε τη φωνή του με τη λύρα και έψαλλε κάποιους 

αρχαίους παιάνες του Θαλήτα106. Τραγουδούσε επίσης, 

ως επωδούς, κάποιους στίχους από τα έπη του Όμηρου 

και του Ησίοδου που πίστευε ότι ηρεμούν την ψυχή110. 

Χόρευε και μερικούς χορούς, που θεο>ρούσε ότι δίνουν στο 

σώμα ευκινησία και υγεία. Τους περιπάτους του δεν νους 

έκανε ούτε ο ίδιος με μεγάλη παρέα, για να μη γίνεται 

αντικείμενο φθόνου- αρκουντχν σε δυο τρεις συντρόφους 

και πήγαινε σε χώρους λ.χτρείας ή τε άλση, επιλέγοντας 

τα πιο ήσυχα και όμορφα μέρη111 

33. Τους φίλους του τους υπεραγαπούσε. Πρώτος αυ

τός άλλ,ωστε διακήρυξε ότι οι φίλοι τα μοιράζονται όλα. και 

ότι ο φίλος είναι σαν άλλ,ος εαυτός μας1Ά Όταν <όοι φίλοι 

τουΠ ήταν καλά στην υγεία τους, ήταν συνέχεια μαζί τους. 

Αν πάλε ήταν άρρωστοι στο σώμα, τους φρόντιζε, κι αν 

νοσούσαν στην ψυχή, τους καταπράυνε, όπως είπαμε, είτε 

αε επωδούς κατ. με μαγείες είτε με τη μουσική. Γιατί 

ήξερε κάποιες μελωδίες που θεραπεύουν τις ασθένειες του 

σώματος, κι όταν τις τρχγουδουσε, όσοι δεν ήταν καλώ, 

στέκονταν και πάλι στα πόδια τους. Αλλες πάλι έκαναν 

τους ανθρώπους να ξεχνούν τη λύπη, κατεύναζαν την οργή 

και έδιωχναν μακριά τιε παράλ.ογες επιθυμίες11 '·. 

34. Σε ό,τι αφορά τη διατροφή, το μεσημεριανό τους 

φαγητό ήταν κηρήθρα ή μέλι και το δείπνο ψωμί από 
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εκ κέγχρων ή μάζα καί λάχανα έφθά καί ωμά, σπανίως δέ 

κρέας ίερείων θυσίμων καί τούτο ούδ" εκ παντός μέρους. 

Τ ά γε μην πλείστα όποτε θεών άδύτοις έγκαταδύσεσθαι 

μέλλοι καί ενταύθα χρόνου τινός ένδιατρίψειν, άλίμοις έ-

χρήτο καί άδίψοις τροφαΐς, τήν μέν άλιμον συντιθείς έκ 

μήκωνος σπέρματος καί σησάμου καί φλοιού σκίλλης πλυ-

θείσης ακριβώς εστ ' αν τού περί αυτήν οπού καθαρθείη, 

καί άσφοδελών άνθερίκων καί μαλάχης φύλλων καί άλφί-

των [καί] κριθών καί έρεβίνθων, άπερ κ α τ ' 'ίσον πάντα 

σταθμόν κοπέντα μέλιτι άνέδευεν ύμηττ ίω - τήν δ' άδιψον 

έκ σικύων σπέρματος καί άσταφίδος λιπαράς, έξελοδν αυ

τής τά γ ίγαρτα, καί άνθους κορίου καί μαλάχης ομοίως 

σπέρματος καί άνδράχνης καί τυρού κνήστεως καί αλεύρου 

πάλης καί γάλακτος λίπους, άπερ πάντα άνεμίγνυ μέ) ιτι 

νησιοντικώ. 3 5 . Τ α ύ τ α δ ' * Ηρακλέα ταρά Δήμητρος έ-

φασκε μαθεΐν οτελλομενον εις τήν Λιβύην τήν άνυδρον. 

"Όθεν α ύ τ ω καί τό σώμα ώσπερ έπί στάθμη τήν αυτήν 

έξιν διεφυ J λαττεν, ού ποτέ μέν ύγιαίνον ποτέ δέ νοσούν, 

ούδ' αϋ ποτέ μέν πιαινόμενον καί αύςανόμενον ποτέ δέ 

λεπτυνόμενον καί ίσχναινόμενον, ή τε ψυχή τό όμοιου ήθος 
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κεχρί ή γαλέτα και λαχανικά, βραστά ή ωμά, και σπανίους 

κρέας από ζώα που προορίζονται για θυσίες — και από 

αυτά πάλι όχι όλα τα μέρη114. 

Όποτε < ο Πυθαγόρας,Π επρόκειτο να διεισδύσει στα 

υπόγεια άδυτα των θεών και να παραμείνει εκεί για κά

ποιο χρονικό διάστημα1 ' ', χρησιμοποιούσε, τις περισσό

τερες φορές, τροφές που κόβουν την πείνα και τη δίψα, τα 

«άλιμα» και τα «άδιψα». Κατά της πείνας, παρασκεύαζε 

μια τροφή από σπόρο παπαρούνας, σουσάμι, φλούδα σκίλ.-

λας (σχίνου), πλυμένη σχολαστικά, μέχρι που να καθαρι

στεί από το υγρό που έχει πάνω της, κοτσάνια (ή: ανθούς) 

ασφόδελ.ων, φύλλα μολόχας, χοντραλεσμένο αλεύρι (πλ.ι-

γουρι), κριθάρι και ρεβίθια, όλα σε ίσες ποσότητες, κοπα

νισμένα, που τ * ανακάτευε με μέλι Υμηττού. Κατά της 

υίψας, έφτιαχνε ένα μεόγμα από σπόρο νεροκολοκύθας (ή: 

α.γγουροσπορο), μαλ.ακή σταφίδα ττου της αφαιρούσε τα 

κουκούτσια, ανθό κορίανδρου, σπόρο μολόχας --όπως και 

για την τροφή κατά της πείνας και αντράκλας, τριμμένο 

τυρί, πολύ λεπτό αλεύρι, κρέμα γάλ.ακ~τος, και τα αναμεί

γνυε όλ,α με μέλι νησιώτικο "Ά 35, Αυτή Πτη συνταγήΜ, 

έλεγε, την είχε μάθει ο Ηρακλής από τη Δήμητρα, τότε 

που τον έστειλε στην άνυδρη Λιβύη117. 

Νά λοιπόν γιατί το στόμα του διατηρούνταν πάντα στην 

ίδια κατάσταση, λες και το έλεγχε με το αλφάδι, χωρίς 

να είναι άλλ,οτε υγιές κι άλλοτε άρρωστο ούτε πάλα άλ

λοτε να παχαίνει και να διογκώνεται κι άλλοτε να λ.επταί-

νει και ν ' αδυνατίζει. Και στην όψη του καθρεφτιζόταν 



114 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

άεί δια τής όψεως παρεδήλου. Ούτε γαρ ύ φ ' ηδονής 

διεχεϊτο πλέον οΰθ' ύ π ' ανίας συνεστέλλετο, ούδ' έπί-

δηλος ήν χαρά ή λύπη κάτοχος, άλλ' ουδέ γελάσαντα ή 

κλαύσαντά τίς π ο τ ' εκείνον έθεάσατο. 3 6 . Θύων τε θεοϊς 

άνεπαχθής ήν, άλφίτοις τε καί ποπάν<ρ καί λ ιβανωτώ καί 

μυρρίνη τους θεούς έξιλασκύμενος, έμψύχοις δ ' ήκιστα, 

πλην ει μή ποτέ άλεκτορίσιν καί τών χοίρων τοις άπα-

λωτάτοις . Έβουθύτησεν δέ ποτέ σταίτινον ώς φασι βούν 

οί ακριβέστεροι, έξευρών τού ορθογωνίου τήν ύποτεί-

νουσαν 'ίσον δυναμένην ταΐς περιεχούσαις. " Ο σ α γε μήν 

τοις προσιούσι διελέγετο, ή διεξοδικώς ή συμβολικώς 

παρήνει. 3 7 . Διττόν γαρ ήν αυτού τής διδασκαλίας τό 

σχήμα. Καί τών προσιόντων οί μέν έκαλοΰντο μαθηματι

κοί, οί δ ' άκουσματικοί" καί μαθηματικοί μέν οί τόν πε-

ριττότερον καί προς άκρίβειαν διαπεπονφυιένον της επι

στήμης λύγον έκμεμαθηκότες, άκουσματικοί δ ' οί μόνας 

τάς κεφαλαιώδεις ύποθήκας τών γραμμάτων άνευ άκριβε-
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πάντα η ίδια ψυχική διάθεση" γιατί ούτε ξεχείλιζε από 

ηδονή ούτε μαραινόταν από τη θλίψη, και δεν έδειχνε να 

τον διακατέχει ούτε χαρά ούτε λύπη- και ούτε να γελάσει 

ούτε να κλάψει τον είδε ποτέ κανείς116. 

36. Οι θυσίες που πρόσφερε στους θεούς ήταν πάντα 

καλ.οδεχούμενεε, γιατί ήξερε να τους εξευμενίζει με στα-

ρένιο αλ.εύρι, πίτες, λ.ιβάν και μυρωμένο γλυκό κρασί' κι 

όσο για έμψυχα ζώα, ελάχιστα, αν εξαιρέσουμε τις κότες 

και τα. τρυφερά γουρουνόπουλα που θυσίαζε καμιά φο

ρά1''4. Κάποτε θυσίασε κι ένα βόδι, φτιαγμένο όμως από 

ζυμάρι, όπως μας πληροφορούν οι πιο ενημερωμένοι ιστο

ρικοί120. Ήταν τότε που ανακάλυψε ότι το τετράγωνο 

της υποτείνουσας ορθογωνίου <ττριγώνουΜ ισούται με το 

άθροισμα των <ότετραγώ)νων τον δυο καθέτωνό> πλ.εορών 

που την περιέχουν!2ί. 

Και οσα έλεγε σ" αυτούς που τον παρακολουθούσαν 

ήταν παραινέσεις, που είτε τις ανέπτυσσε διεξοδικά είτε 

τις έλεγε υπό μορφή «σαμβόλων»122. 

37. Ι Ίατί η μορφή της διδασκαλόας του ήταν διττή. Κι 

από τους μαθητές του άλλοι ονομάζονταν «μαθηματικοί» 

κι άλλοι «άκουσματικοί)). «Μαθηματικοί» ήταν όσοι είχαν 

μάθει να εκφραζτντχι με τον επιστημονικό λόγο, που ήταν 

πιο ολοκλ,ηροτμένος, και δουλεμένος έτσι ουστε να υπηρε

τεί την ακρίβεια. «Ακουσματικοί)) πάλε ήταν όσοι είχαν 

αρκεστεί να -ακούσουν μόνο τα στοιχειώδη διδάγματα, που 

περιέχονταν στα συγγράμματα του, με μορφή παραγγελ

μάτων, χωρίς ακριβέστερη εξήγηση121. 
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στέρας διηγήσεως άκηκοότες. 3 8 . Παρήνει δέ περί μέν 

τοΰ θείου καί δαιμονίου καί ηρώου γένους εύφημου είναι 

καί άγαθήν εχειν διάνοιαν, γονεΰσι δέ καί εύεργέταις εΰ-

νουν νόμοις δέ πείθεσθαι - προσκυυεΐν δέ μή έκ πάρεργου 

τους θεούς, άλλ' οίκοθεν έπί | τούτο ό>ρμημένοις" καί τοις 

μέν ούρανίοις θεοΐς π ε ρ ι τ τ ά θύειν, τοις δέ χθονίοις άρτια. 

' Εκάλει γαρ τών αντικειμένων δυνάμεων τήν μεν βελτίονα 

μονάδα καί φώς καί δεξιόν καί 'ίσον καί μένον καί ευθύ, τήν 

δέ χείρονα δυάδα καί σκότος καί άριστερόν καί άνισον καί 

περιφερές καί φερόμενου. 3 9 . Παρήνει δέ καί τοιάδε. Φυ-

τόν ήμερον καί έγκαρπυν, άλλα μηδέ ζώον ο μή βλαβερόν 

είναι πέφυκε τ ω άνθρωπείω γένει μήτε φθείρειν μήτε βλά

π τ ε ιν. Παρακαταθήκην δέ μή χρημάτων μόνον άλλα καί 

λόγων πιστώς τ ω παρακαταθεμένα» φύλασσε ιν. Τρισσάς 

δ ' ήγείσθαι διαφοράς τών αξίων σπουδής πραγμάτων, α 

καί μετιτέον καί μεταχειριστέον πρώτον μέν τών εύ-

κλεών καί καλών, είτα τών προς τόν βίον συμφερόντων, 

τρίτην δέ καί τελευταίαν τήν τών ηδέων. ' Ηδονήν δέ ού 

προσίετο τήν δημώδη καί γοητευ,τικήν, άλλα τήν βέβαιον 
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38. Νά τι είδους συμβουλές έδινε: Να μιλούν με σεβα

σμό και ευλάβεια για τους θεούς, τους δαίμονες και τους 

'ήρωες και να σκέφτονται μόνο καλιά πράγματα γι ' αυτούς. 

Λα τρέφουν αισθήματα αγάπης για τους γονείς και τους 

ευεργέτες τους Να πειθαρχούν στους νόμους124. Να προ

βαίνουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις προς τους θεούς όχι 

σαν πάρεργο, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει απ' το σπίτι 

τους μ' αυτόν το σκοπό12'. Και οι Ουσίες τους να είναι 

περιττού αριθμού αν προορίζονται για τους ουράνιους 

θεούς και άρτιου για τις χθόνιες θεότητες126. Γιατί από 

τις αντίθετες δυνάμεις, «μονάδα», «φως», «δεξιό», «ίσο», 

«σταθερό», «ευθύ» είναι τα ονόματα που έδινε στη θετική 

ούναμη ίστη δύναμη του καλού) και «δυάδα)), «σκοτάδι», 

«αριστερό», ((άνισο», «κινούμενο» και «κυκλικό» στην αρ

νητική (στη δύναμη του κακού) 12υ 

39. Συμβούλευε ακόμη: Να μην καταστρέφουν ήμερα 

και καρποφόρα φυτά, ούτε να σκοτώνουν ζώα που δεν 

είναι από τη φόση τους βλαβερά για το ανθρώπινο 

γένος128 Ό, τι τους παραδοθεί (»ς παρακαταθήκη, όχι 

μόνο χρήματα, αλλά και λόγια, να το φυλάνε μένοντας 

πιστοί σ' αυτόν που τους το εμπιστεύθηκε126. Να θεω-

ρούν πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες πραγ

μάτων που αξίζει τον κόπο να ασχολούνται μαζί τους, και 

που πρέπει να ασκούν και να εφαρμόζουν: πρώτον, τα 

ευγενή και ωραία- ύστερα, όσα είναι χρήσιμα στη ζωή 

ΠτουςΜ- τρίτο και τελευταίο, όσα προσφέρουν απόλαυση. 

Και βέβαια, αυτό που δεχόταν δεν ήταν η συνηθισμένη και 
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καί σεμνοτάτην καί καθαρεύουσαν διαβολής. Δ ι τ τ ή ν γαρ 

είναι διαφοράν η δ ο ν ώ ν τήν μέν γαρ γαστρί καί άφροδισίοις 

δια πολυτελείας κεχαρισμένην, ΑήνΧ άπείκαζε ταΐς άν-

δροφόνοις τών Σειρήνων ώδαίΤ τήν δ ' έπί καλοΐς καί 

δικαίοις Χ χ α ί Χ προς τό ζην άναγκαίοις, ομοίως καί π α 

ραχρήμα ήδεΐαν καί εις τό έπιόν άμεταμέλητον, ήν εφα-

σκεν έοικέναι μουσών τινι αρμονία. 4 0 . Δύο τε μάλιστα 

καιρούς παρηγγύα έν φροντίδι θέσθαι, τόν μέν οτε | εις 

ύπνον τρέποιτο, τόν δ ' οτε έξ ύπνου διανίσταιτο. Έ π ι 

σκοπεΐν γαρ προσήκειν έν εκατέρερ τούτοιν τά τε ήδη 

πεπραγμένα καί τά μέλλοντα, τών μέν γενομένων εύθύνας 

π α ρ ' εαυτού έκαστου λαμβάνοντα, τών δέ μελλόντων 

πρόνοιαν ποιούμενον. Προ μέν ούν του ύπνου ταύτα 

έαυτώ τά επη έπάδειν έκαστον 

\1ηδ' ύπνον μαλακοΐσιν έ π ' ομμασι προσδέξαοτ)αι 

πριν τών ήμερινών έργων τρις έκαστον έπελθεΐν, 

π ή παρέβην; τί δ ' ερεξα; τί μοι δέον ούκ έτελέσθη; 

πρό δέ τής έξαναστάσεως εκείνα" 
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απατηλή ηδονή, αλλά η σταθερή απόλαυση, που συνοδεύε

ται από σεμνότητα και που κανείς δεν μπορεί να τη θεω

ρήσει κατακριτέα116'. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες 

απολ.αύσείον: η μία είναι παραδομένη ολοκλ,ηρωτικά στην 

κοιλιά και τις σαρκικές επιθυμίες, αναζητώντας την τρο

φή- χυτή την παρομοίαζε με τα ανθρωποκτόνα τραγούδια 

των Σειρήνων. Η άλλη, στραμμένη σο όσα πράγματα εί

ναι ωραία, δίκαια και αναγκαία για τη ζωή, προσφέρει 

άμεσα ευχαρίστηση, ενώ ταυτόχρονα δεν συνοδεύεται από 

ενοχές και μεταμέλεια στο μέλλον αυτή έλεγε ότι μοιάζει 

με κάποια αρμονία τοστ Μουσών1'1 

40, Συνιστούσε δε να προσέχουν ιδιαίτερα δύο στιγ

μές'662 μέσα στη μέρα: όταν πήγαιναν για ύπνο και όταν 

σηκώνονταν απ' το κρεβάτι. Γιατί και στις δυο αυτές 

στεριές πρέπει να ανασκοπεί κανείς τα πεπραγμένα και 

να προσχεδιάζει τα μέλλοντα, καταλ>ερίζοντας στον εαυτό 

του ευθύνες για όσες πρχξεις έγιναν και προνοώντας για 

τις μελλ.οντικέε. Έπρεπε λ.οιπόν ο καθένας, πριν πέσει 

για Όνο, να απαγγέλλει τραγουδιστά τους ακόλουθους 

στίχους, απευθυνόμενος στον εαυτό του: 

λίην καλ υδεχτείε τον ύπνο στ ' απαλά σου βλέφαρα 

πριν εξετάσεις κάθε πράξη π/υ ημέρας τρεις φορές: 

πού έσς,αλ.α; τι κατάφερα; τι καθήκον 

παραμέλ ησα: '' '' '' 

Και πριν σηκωθεί απ' το κρεβάτι, πρέπει να λέει: 
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Π ρ ώ τ α μέν έξ ΰπυοιο μελίφρονος έξυπαναστάς 

ευ μαλ' όπιπεύειν 6σ' έν ήματι έργα τελέσσεις. 

4 1 . Τοιαύτα παρήνει" μιάλιστα δ ' άληθεύειν τούτο γαρ 

μόνον δύνασθαι τους ανθρώπους ποιεϊν θεώ παραπλή

σιους. Έ π ε ί καί [παρά] τού θεού, ώς παρά τών μάγων 

επυνθάνετο, όν Ώοοιχάζην καλοΰσιν εκείνοι, έοικέναι τό 

μέν σώμα φωτί, τήν δέ ψυχήν άληθεία. Καί αλλ' ά τ τ α 

έπαίδευεν όσα παρά ' Αριστοκλείας τής έν Δελφοΐς έλεγεν 

άκηκοέναι. "Ελεγε δέ τίνα καί μυστικώ τ ρ ό π ω σομβολι-

κώς, α δή έπί πλέον Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς άνέγραψεν | οίον ότι 

τήν θάλατταν μέν εκάλει t είναι t δάκρυον, τάς δ' "Αρ

κτους ' Ρέας χείρας, τήν δέ Πλειάδα Μ.ουσών λύραν, τους 

δέ πλανήτας κύνας τής Φερσεφόνης. Τον δ ' έκ χαλκού 

κρουομένου γινόμενον ήχον φωνήν είναι τίνος τών δαιμό

νων έναπειλημμένην τ ω χαλκώ. 4 2 . ' Ην δέ καί άλλο είδος 

τών συμβόλων τοιούτον. Ζυγόν μή ύπερβαίνειν, τ ο ΰ τ ' 

έστι μή πλεονεκτεΐν. Μή τό πΰρ τη μαχαίρα σκαλεύειν, 

όπερ ήν μή τόν άνοιδοΰντα καί όργιζόμενον κινεΐν λόγοις 

τεθηγμένοιε" στέφανου τε μή τίλλειν, τ ο ΰ τ ' έστι τους νό-
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Μόλις σηκωθείς απ ' τον γλυκό σου ύπνο, 

μελέτησε πρώτα απ ' όλα τι θα κάνεις 

μες στη μέρα16'4. 

41. Τέτοια πράγματα τους συμβούλευε. Και, προπα

ντός, να λένε την αλήθεια' γιατί αυτό είναι το μόνο πράγ

μα που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να μοιάσουν στο 

θεό. Όπως άλλ.ωστε είχε μάθει από τους Μάγους, το 

σώμα του θεού (εκείνοι τον ονομάζουν Ωρομάζη) μοιάζει 

με φως, η ψυχή του όμως με την αλήθεια160. Και δίδασκε 

κι άλλα. που έλεγε πως τα χε ακούσει από την Αριστό-

κλεια, την ιέρεια των Δελψών166. 

Μερικά πάλι τα 'λέγε με μυστικό τρόπο, με «σύμβο

λα»1·6'. Ο Αριστοτέλης κατέγραψε πολλ.ά απ' αυτά'138: 

Για παράδειγμα, ότι τη θάλασσα την αποκαλ.ούσε «δά

κρυ» Ντου ΚρόνουΝ, τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο 

«χέρια της Ρέας», την Πλ.ειάδα «λύρα των Μουσών» και 

τους πλανήτες «σκύλους της Περσεφόνης»169. Ή ότι ο 

ήχος που παράγεται με -την κρούση του χαλκού είναι η 

φωνή κάποιου δαίμονα που είναι κλ,εισμένη μέσα στο χαλ.-

κό140. 

42. Υπήρχε όμως κι άλλο είδος «συμβόλων.»141. Ιδού 

ένα δείγμα: «μην ξεπερνάς (ή: μην περνάς πάνω από) την 

ΐτλάστιγγα», δηλαδή: μην είσαι πλ.εονέκτης. ,42 «Μη σκα

λίζεις τη φωτιά με το μαχαίρι», που θα πει: μην προκα

λείς με εκνευριστικά λόγια όποιον βράζει από θυμό14-''. 

«Μη μαδάς το στεφάνι», που σημαίνει: μην καταστρέφεις 



122 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

μους μή λυμαίνεσθαΐ" στέφανοι γαρ πόλεων ούτοι. Πάλιν 

δ' αύ έτερα τοιαύτα, Μ ή καρδίαν έσθίειν, οίον μή λυπεΐν 

εαυτόν άνίαις. Μ η δ ' έπί χοίνικος καθέζεσθαι, οίον μή άρ-

γόν ζην. Μ η δ ' άποδημοΰντα έπιστρέφεσθαι, μή εχεσθαι 

τοΰ βίου τούτου αποθνήσκοντα" τάς τε λεωφόρους μή βα-

δίζειν, δι ' ού ταΐς τών πολλών επεσθαι γνώμαις έκώλυεν, 

τάς τε τών ολίγων καί πεπαιδευμένων μεταθεΐν. Μηδέ 

χελιδόνας έν οικία δέχεσθαι, τοΰτ ' εστί λάλους ανθρώπους 

καί περί γ λ ώ τ τ α ν ακρατείς όμωροφίους μή ποιεΐσθαι. 

Φορτίον | δέ σονανατιθέναι μέν τοις βαστάζουσιν, συγκα-

θαιρεΐν δέ μή, δι ' ού παρήνει μηδενί προς ραστώνην άλλα 

προς άρετήν συμπράττειν. Θεών τ ' εικόνας έν δακτυλίοις 

μή φορεϊν, τ ο ΰ τ ' έστι τήν περί θεών δόξαν καί λόγου μή 

πρόχειρον μηδέ φανερόν έχειν μηδέ εις πολλούς προοέρειν. 

Σπονδάς τε ποιεΐσθαι τοις θεοΐς κατά τό ους τών έ κ π ω -

μ ά τ ω ν εντεύθεν γαρ ήνίττετο τιμάν τους θεούς καί ύμνεΐν 

Χη μουσική" αύτη γάρ δια ώ τ ω ν χωρεί. Μ η δ ' έσθίειν όσα 
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.ους νομούς- γιατί αυτοί είναι τα στεφάνια των πό

λεων14*. 

Χά και μερικά άλλα της ίδιας κατηγορίας: «Μην τρως 

την καρδιά <ζσου*>», δη/αδή: μη στενοχωρείς τον εαυτό 

σου με θλ ιβερά πράγματα f '* '. «Μην κάθεσαι πάνω σεχοί-

νικα», που σημαίνει: μη ζεις σαν τεμπέλης1 '6. «Μην κοι

τάζεις πίσω (μην υπαναχωρείς) όταν είναι να φύγεις για 

ταξίδι», δηλαδή: μη γαντζώνεσαι σ' αυτή τη ζοαή όταν 

πεθαίνεις ; Χ «Μη βαδίζεις στις λεωφόρους»: μ ' αυτό τους 

εμπόδιζε να συμβαδίζουν με τις απόψεις της μάζας, και 

τυνς παρότρυνε ν' ακολ.ουθούν τη γνίόμη των λίγων και 

μορφωμένων1'^ «Ιίη δέχεσα> χελιδόνια στο σπίτι σου» 

που θα πει- μη βάζεις κάτω χπό τη στέγη σου ανθρώπους 

φλ Ορους, που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη γλώσσα 

τους16' α Όσους κουβαλ,άνε ένα υορτίο, φόρτωνε τους 

ακόμη περισσότερο, και μην τους βοηθάς να ξεφορτώ

σουν» μλ αυτό τους παρότρυνε να μη γίνονται συνεργοί 

κανενός στην οκνηρία και τη γυγοπονία, αλλά μόνο στην 

αρετή''Λ «λ Ι η φοράς δαχτυλίδια με παραστάσεις θεών», 

δηλαδή: τις σκέλειε και τις απόόειε σου για τους θεούς να 

μην τις έχειε πρόχειρες, να μην τις φανερώνεις εύκολα και 

να μην ~ις εκφράζεις δημοσίους στον πολύ κόσμο1 Α «Τις 

σπονδές στονς θεούς να τ'.ς κάνετε απο τη μεριά που είναι 

το αφτί (η λαβή) των ποτηριών», α' χυτό υπαινισσόταν 

να τιμά κανείς τους θεούς και να τους ςςυμνείμε τη μου

σική- γιατί αυτή περνάει από τα αφτιά1''-

«Να μην τρως όσα δεν είναι σωστού, δηλαδή: τη γεν-
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μή θέμις, γένεσιν, αύξησιν, αρχήν, τελευτήν, μ η δ ' εξ ών 

ή π ρ ώ τ η τών πάντων ύπόθεσις γίνεται. 4 3 . "Ελεγε δ' 

άπέχεσθαι τών καταθυομένων όσφύος καί διδύμων καί 

αιδοίων καί μυελού καί ποδών καί κεφαλής. ΑΧόθεσιν μέν 

γαρ τήν όσφΰν έκάλει, διότι έπί ταύτη ώς επί θεμελίω 

συνίσταται τά ζώα" γένεσιν δέ τους διδύμους καί αιδοία, 

άνευ γαρ της τούτων ενεργείας ού γίνεται ζ ω ο ν αύξησιν 

δέ τόν μυελόν έκάλει, ος τού αύξεσθαι πάσιν ζώοις αίτιος" 

αρχήν δέ τους πόδας, τήν δέ κεφαλήν τελευτήν" άπερ τ ας 

μεγίστας ηγεμονίας έχει τού σώματος. "Ισα δέ κυάμων 

παρήνει άπέχεσθαι καθάπερ ανθρωπίνων σαρκών, 4 4 . ' I-

στορούσι δ ' αυτόν άπσγορεύειν τό τοιούτο ότι. τής π ρ ώ 

της τών όλων αρχής καί γενέσεως ταραττομένης καί πολ

λών άμα συνηνεγμενων καί συσπειρομένων καί συσσηπο-

μένων έν τη γ η κ α τ ' ολίγον γένεσις καί διάκρισις συνέστη 

| ζ ώ ω ν τε ομού γεννωμένων καί φυτών άναδιδομένων, 

τότε δή άπό τής αυτής σηπεδόνος ανθρώπους σοστήναι 

καί κύαμον βλαστήσαι. Τούτου δέ φανερά επήγε τεκμή

ρια. Ει γάρ τις διατραγών κύαμον καί τοις όδοΰσι λεάνχς 

έν αλέα τής τού ηλίου βολής καταθείη προς ολίγον, ε ϊτ ' 
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νηση, την ανάπτυξη, την αρχή, το τέλος, κι ό,τι αποτελεί 

την πρώτη βάση ΝστήριξηςΝ για τα πάντα. 43. Ως εκ 

τούτου, συνιστούσε απύ τα ζώα που θυσιάζονταν να μην 

τρώνε τη μέση, τους όρχεις και τα γεννητικά όργανα, το 

μυελό, τα πόδια, και το κεφάλα. «Βάση» ονόμαζε τη μέση, 

γιατί πάνω σ' αυτή, σαν σε θεμέλιο, στηρίζονται οι ζω-

ντανοι οργανισμοί. «Γέννηση» τους όρχεις και τα γεννη

τικά όργανα, γιατί χωρίς τη δική τους ενέργεια κανένας 

ζοκντανός οργανισμός δεν μπορεί να γεννηθεί. «Ανάπτυ

ξη» το μυελό, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη όλων 

των ζωντανών οργανισμών. «Αρχή» τα πόδια, και «τέ

λος)), το κεφάλι, γιατί κυρίως αυτά τα δύο κυβερνούν το 

σώμα1 •' ''.. 

Συνιστούσε επίσης ν ' αποφεύγουν και τα κουκιά, σαν 

να είναι ανθρώπινες σάρκες1'1. 44. Νά τι διηγούνται για 

να εξηγήσουν αυτή την απαγόρευση: στην αρχή, η πρώτη 

ύλη και πηγή τηε γένεσης των πάντων βρισκόταν σε 

αναταραχή και πολλά υλικά, όλα μαζί συγκεντρωμένα, 

σπέρνονταν και σάπιζαν μέσα στη γη: Έτσι, λόγο λόγο 

άρχισε η δημιουργία και ο διαχωρισμός των ζώων που 

γεννιούνταν και μαζί των φυτών που αναφύονταν. Τότε, 

λοιπόν, απ' αυτή τη σαπισμένη μάζα, δημιουργήθηκαν οι 

άνθρωποι και βλάστησαν τα κουκιά1 '". ΝΓια την κοινή 

τους προέλευσηί> προσκόμιζε αποδείξεις που μιλούσαν 

από μόνες τους: αν τραγανίσει κανείς ένα κουκί, το αλώσει 

με τα δόντια του, το εκθέσει για λόγο στις ακτίνεε του 

ήλιου και, αφού απομακρυνθεί για λίγο, ξαναγυρίσει 
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άποστάς έπανέλθοι μετ' ού πολύ, εύροι αν όδίοδότα αν

θρωπείου γόνου" ει δέ καί άνθούντος εν τω βλαστάνειν τού 

κυάμου λαβών τις περκάζοντος τού άνθους βραχύ ένθείη 

αγγείο.) κεραμεώ καί επίθημα έπιθείς έν ΧτηΧ γή κχτο-

ρύξειεν καί ένενήκοντα παραφυ/άξειεν ημέρας μετά τό 

κατορυχθήναι, είτα μετά ταύτα όρύξα; >άβοι καί άφέ/οι 

τό πώμα, εύροι αν αντί τού κυάμου ή παιδός κεφα/ ήν 

συνεστώσαν ή γ_>ναικος αίδοΐον. 45. 'Απέχεσθαι δέ καί 

άλλων παρήνει, οίον μήτρας τε καί τριγ/ίδος κχί άκαλή-

φης, σχεδόν δέ καί τών άλλων θαλασσίων ξυμπάντοίν. 

' Ανέφερεν δ' αυτόν εις τους πρότερου γεγονότος, πρώτον 

μέν Κύοορβος >έγων γενέσθαι, δεύτερον δ' Αίθαλίδης, 

τρίτον ' Ερμότιμος, τέταρτον δέ Πύρους, νυν Οέ Πυθαγό

ρας. Δι' cov έδείκνυεν ώ>_ | αθάνατο, ή ψυχή καί τοις 

κεκαθαρμένοιε εις μνήμην του πα/aioj βίου άφικνεΐται 

48. Φι/οσοφίαν δ' έφι/οσόφησεν ης ό σκοπός ρύσασθαι 

καί διελευθερώσαι τών τοιούτων είργμών τε καί συνδέ 

σμων τόν κατακεχυηπσμένον ήμΐν νουν ου χωρίς υγιές 

ουδέν αν τις ούδ' αληθές τό παράπαν έκμάθοι ούδ' αν 

κατίδοι δι' ςστινοσούν ενεργών αίσΟήσεως. ΧΧύς γαρ καθ' 

αυτόν «πάνθ' oca καί πάντ' ακούει, τα/λα δέ κωφά καί 
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ύστερ ' από μερικά λεπτά, θα το βρει να αναδίδει μυρωδιά 

ανθρώπινου σπέρματος1'"6. Αν πάλε, από ένα κουκί που 

είναι στον καιρό της βλάστησης και ανθίζει, πάρει κανείς 

λόγο απ ' τον ανθό του, μόλις αρχίσει να μαυρίζει, τον 

βάλει σ' ένα πήλ.ινο αγγείο, σφράγισε) το αγγείο μ' ένα 

πώμα, το χώσει βαθιά στη -γη και, αφού περιμένει ενενή

ντα ημέρες μετά το θάψιμο στο χώμα, στάζει, το βγάλει 

έξω και αφαιρέσει το πώμα, θα βρει αντί για κουκί να έχει 

σχηματιστεί ή κεφάλι παιδ'ού ή γυναικείο αιδοίο167. 

45. Επίσης, συμβούλ.ευε να αποφεύγονν κι άλλες τρο

φές, όπως η «μήτρα», το μπαρμπούνι, η θαλ.άσσια ανεμώ

νη κι όλα σχεδόν τα νπόλοιπα θαλασσινά1 '"ι 

λναφερόταν δε αναγωγικά στιε προηγούμενες ζωές 

του, λέτ οντάς ότι την πρώτη φορά γεννήθηκε ως Έόφορ-

βος, τη δεύτερη ως Ιιθαλόδης, την τρίτη (»ς Ερμότιμος, 

την τέταρτη ο,ς Πυρρός και τώψχ ως Πυθαγόρας1''6 λίε 

βάση αυτά τα στοιχεία, αποδείκνυε ότι η ψυχή είναι αθά

νατη κι ότι <όη όυχήΠ όσων έχουν εξαγνιστεί καταφέρνει 

να θομηθε' την τ,αλ χιότερη ζωή της6'0 

46. Η φιλοσοφία που άσκησε161 είχε σκοπό να λυτρώ

σει και να απελευθερώσει τελείους από τέτοιου είδους 

δεσμά και συνδέσμους το νου που έχει τοποθετηθεί εντός 

μας1'62, χφου χωρίς το νου τίποτε το απολύτως υγιέε κι 

αλ ηθτνό δεν μπορεί κανείς να μάθει σε βάθοε ούτε και να 

αντιληφθεί, όποια αίσθηση- και αν θέσει σε λειτουργία. 

ί όατί ο νους από μόνος ~ου «όλα τα βλέπει κι όλα τα 

ακούει τα υπόλ ο ι πα είναι κουφά και τκφλ,ά» 1(? '' 



128 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

τυφλά». Καθαρθέντι δέ τότε δει προσάγειν τι τών όνησι-

φόρων. Προσήγε δέ τ α ύ τ α μηχανάς έπινοών, πρώτον μέν 

π α ι δ α γ ω γ ώ ν αυτόν ήρεμα προς τήν τών άϊδίων καί ομο

φύλων αύτω α σ ω μ ά τ ω ν άεί κατά ταύτα καί ωσαύτως 

εχόντων θέαν, έκ τού κ α τ ' ολίγον προβιβάζων, μή συντα-

ραχθείς πή άφνω καί αθρόως μεταβολή άποστραφή καί 

άπείπη δια τήν τοσαύτην τε καί τοσούτου χρόνου τροφής 

κακίαν. 4 7 . Μαθήμασι τοίνυν καί τοις έν μεταιχμίω σω

μάτων τε καί α σ ω μ ά τ ω ν θεωρήμασι [τριχή μέν διαστατά 

Oc σώματα, άνευ δ ' άντιτυπίας ώς ασώματα] προεγύμνα-

ζεν κατά βραχύ προς τ ά όντως | Οντα άπό τών μηδέποτε 

κατά ταύτα καί όοσαύτο)ς έν τ α ύ τ ω μηδ' εφ' όσονούν 

διαμενόντων σωματικών τά τής ψυχής Ομματα μετά τε

χνικής αγωγής εις τήν εφεσιν τ ώ ν τροφών προσάγων. Δ ι ' 

ών άντεισάγο^ν την τ ώ ν όντως Οντων θέαν μακάριους ά-

πετέλει. ' Η μέν ούν περί τά ρ.αθήματα γυμνάσια εις τούτο 

παρείληπτο. 4 8 . ' Η δε περί τ ώ ν αριθμών πραγματεία, ώς 
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Κι όταν εξαγνιστεί, τότε πρέπει κανείς να του προσφέ

ρει κάτι απ ' αυτά που Ντουό> είναι ωφέλιμα. Ο Πυθα

γόρας τα πρόσφερε, επινοούνπας διάφορες μεθόδους, μα 

πάνω απ' όλα καθοδηγώντας τον με ηρεμία προς τη θέα

ση των ομοειδών του άυλ.ων μορφών, που υπάρχουν ανέ

καθεν και μένουν πάντοτε ίδιες κι απαράλλαχτες, κι αφή

νοντας τον να προχωράει σιγά σιγά' γιατί φοβόταν μή

πως, συγκλονισμένος από την ξαφνική κι απότομη μετα

βολή, αποστραφεί κι εγκαταλείψει την προσπάθεια, συνη

θισμένος καθώς ήταν τόσον καιρό σ' έναν τρόπο ζωής 

τόσο άθλε ο. 

47. Έτσι, λοιπόν, με τις μαθηματικές επιστήμες και 

με τα θεωρήματα, που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ 

σωμάτων και άυλων πραγμάτων (και είναι μεν τρισδιά

στατα, ους σώματα, αλλά χωρίς αντίσταση, ως άυλ,α], 

προπονούσε προοδευτικά το νου για τη θέαση των όντων 

που υπάρχουν πραγματικά. Κι οδηγούσε μεθοδικά και με 

τέχνη τα μάτια της ψυχής από τις υλικές μορφές (που δεν 

μένουν ποτέ, ούτε για λόγο, ίδιες με τον εαυτό τους και 

σταθερές στο ίδιο μέρος), στην επιδίωξη της Νπραγμα-

τικτής, δηλαδή της πνευματικήςί> τροφής Ντου νουΝ. 

Μ' αυτόν τον τρόπο, εισάγοντας τη θέαση των όντων που 

υπάρχουν πραγματικά Ναντί γι ' αυτή της υλικής πραγ-

ματικότηταςΠ έκανε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Νά 

λοιπόν ποιο σκοπό εξυπηοετοόσε η εξάσκηση στις ααθη-
fi Φ ~ ί λ - ι / 

ματικές επιστήμες, που είχαν μάθει απ' αυτόν164. 
48. Όσο για τη- μελέτη των αριθμούν166, αυτή, όπως 
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άλλοι τέ φασιν καί Μοδέρατος ό έκ Εαδείρων πάνυ συ

νετώς έν δέκα βιβλίοις συναγαγών τό άρέσκον τοις άνδρα-

σι, δια τούτο έσπουδάσθη. Μή δυνάμενοι γάρ, φησί, τ ά 

π ρ ώ τ α εΐδη καί τάς π ρ ώ τ α ς αρχάς σαφώς τ ω λ ό γ ω π α -

ραδοΰναι διά τε τ ό δυσπερινόητον αυτών καί δυσέξοιστον, 

παρεγένοντο έπί τους αριθμούς εύσήμου διδασκαλίας χά

ριν μιμησάμενοι τους γ ε ω μ ε τ ρ α ς καί τους γραμματιστάς. 

Ώ ς γάρ ούτοι, τάς δυνάμεις τών στοιχείων καί αυτά ταύ

τ α βουλόμενοι παραδοΰναι, παρεγένοντο έπί τους χαρα

κτήρας, τούτους λέγοντες όύς προς τήν ττρώτην διδασκα-

λίαν στοιχεία είναι, ύστερον μέντοι διδάσκουσιν ότι ούχ 

ούτοι στοιχειά είσιν οί χαρακΧηρες, άλλα διά τούτων έν

νοια γίνεται τών προς ά/ήθειαν στοιχε ίων 4 9 . καί οί 

γεωμέτραι μή ισχύοντες τα σωματοειδή λόγου τταραστή-

σαι παραγίνονται | έπί τάς διαγραφάς τών σχημάτων, λέ

γοντες είναι τρίγο^νον τόδε, ού τούτο βουλόμενοι τ ρ ί γ ω 

νου είναι τ ό ύπό τήν όψιν ύ π ο π ι π τ ο ν , ά>λά τό τοιούτο, καί 

διά τούτου τήν εννοιαν τοΰ τριγώνου παριστάσι. Καί έπί 

τών πρά)των ούν λόγων καί ειδών τό αυτό εποίησαν οί 
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παραδίδεται από πολλές πηγές, αλλά κυρίως από τον Mo-

Separo από τα Γάδειρα166 (ο οποίος συγκέντρωσε σε 

δέκα βιβλία16", με περισσή επιστημοσύνη, τις πιο σημα

ντικές δ'.δασκαλ.ίες των ΠυθαγορεώυνΙ66), είχε γίνει αντι

κείμενο συστηματικής έρευνας για τον εξής λόγο: αδυνα

τώντας να μεταδώσουν με σαφήνεια τις πρώτες μορφές 

καα τις πρώτες αρχές μέσου του λόγου, μια και είναι δύ

σκολο να τις κατανοήσει και να τις εκφράσει κανείς16'"', 

κατέφυγαν στους αριθμούς, προκειμένου να "γίνει η διδα

σκαλία τους πιο σαφής και κατανοητή1,0, μιμούμενοι ως 

προς αυτό τους δασκάλους γεωμετρίας και γραμματικής. 

Γιατί έτσι και Noi δάσκαλοι της γραμματικήςΝ, όταν 

ήΟελ.αν να διδάξουν τις αξίες των στοιχείων της γλώσσας 

και αυτά τα ίδια τχ στοιχεία, κατέφυγαν στα γράμματα 

της αλεφαβήτου, λέγοντας σ' ένα πρώτο στάδιο της διδα

σκαλίας ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Στη συνέχεια 

όρκος εξηγούσαν ότι δεν είναι τα ίδια τα γράμματα τα 

πρώτα στοιχεία, παρά μόνο ένα μέσο για να σχηματίσει 

κανείς μια εικόνα των πραγματικό»/ στοιχείων. 

49. Το ίδιο και οι γεωμότρες: μια και δεν μπορούν να 

πχραστήσουν με το λόγο τα σώματα που έχουν όγκο, 

καταφεύγουν στην απεικόνιση με σχήματα, και όταν λένε 

«αυτό εδώ είναι τρίγωνο», δεν θέλ ουν να εννοήσουμε ευς 

τρίγωνο το σχήμα που υποπίπτει στην όραση μας, αλλά 

αυτό που παριστάνει' και με το σχήμα αναπαριστούν την 

έννοια του τριγώνου. 

Το ίδιο λοιπόν έκαναν και οι Πυθαγόρειοι για τους 
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Πυθαγόρειοι, μή ισχύοντες λ ό γ ω παραδιδόναι τ ά ασώμα

τ α είδη καί τάς π ρ ώ τ α ς αρχάς, παρεγένοντο έπί τήν διά 

τ ώ ν αριθμών δή/ωσιν Καί ούτως τόν μέν τής ένότητος 

λόγον καί τόν σης ταυτότητος καί ίσότητος καί τό αίτιον 

της σύμπνοιας καί της σνμπαθείας τ ώ ν όλων καί τής σω

τηρίας τού κατά ταύτα καί ά)σαύτυ>ς έχοντος έν προση-

γόρευσαν καί γάρ τό έν τοις κατά μέρος εν τοιούτον 

υπάρχει ήνωμένον τοις μέρεσιν καί σύμπνουν κατά μετου-

σίαν τού πρώτου αιτίου. 5 0 . Τόν δέ τής ετερότητας καί 

άνισότητος καί παντός τού μεριστοΰ καί έν μεταβολή καί 

άλλοτε άλλως έχοντος δυοειδή λόγον καί δυάδα προσηγό-

ρευσαν τοιαύτη γάρ κάν τοις κατά μέρος ή τ ώ ν δύο φύσις. 

Καί ούτοι οί λόγοι ού κατά τούτους μέν είσί κατά δέ τους 

λοιπούς ούκέτι, άλλ' εστίν ίδεΐν καί τους άλλους φιλοσό

φους δυνάμεις τινάς άπολιπόντας ενοποιούς καί διακρατη-

τικάς τών όλων ούσας, καί είσί τίνες καί πχρ' έκείνοις 

λόγοι ίσότητος καί ανομοιότητας καί ετερότητας. Τού

τους ουν τους / άγους εύσήμου χάριν δι ] δασκαλίας τ ω τοΰ 

ενός ονόματι πρυσαγορεύουσιν καί τ ω τής δυάδος" ού δια-
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βασικούς «λόγουε» και τις πρώτες μορφές: καθώς δεν 

μπορούσαν να αποδώσουν λεκτικά τις άυλες μορφές και 

τις πρώτες αρχές, κατέφυγαν στην απόδοση τους μέσω 

των αριθμών1/Ι. 

Έτσι το «λόγο» της ενότητας, της ταυτότητας και της 

ισότητας, το αίτιο της συμφωνίας των όλων, της κοσμικής 

«συμπαθείας» και της διατήρηση:, αυτού που μένει πάντο

τε ίδιο κι απαράλλαχτο, τον ονόμασαν «ένα». Γιατί, πράγ 

μάτι, το «ένα» που υπάρχει στα επιμέρους είναι τέτοιου 

είδους, ενωμένο δηλαδή με τα μέρη του (συνόλου και σε 

σύμπνοια μ' αυτά, επειδή ακριβΐλς αετέχει στο πρώτο 

αίτιο. 

50. Όσο γι χ το «νόγο» της ετερότητας και της ανι

σότητας. το «λό) ο» κάθε διαιρετού πράγματος, που υπό

κειται ο ε συνεχή μεταβολ.ή,/2 και αλλάζει διαρκώς μορ

φές, τον ονόμασαν «δυαδικό» και δυάδα Γιατί έτσι εκδη-

λαυνεται και στα επιμέρους η φ ίση του «δύο». 

λυτοί οι τόνο «λύγοι» δεν μπορούμε να πούμε ότι 

ισχύουν για τους Πυθαγορείους, ενώ για τους υπόλοι

πους ΝφιλοσόφουςΝ δεν υπάρχουν Αντίθετα, όπως 

μπορεί να διαπιστώσει κανείς, και οι άλ.λ.οι φιλόσοφοι 

έχουν αναφερθεί σε δυνάμεις ενοποιητικές και σταθερο

ποιητικές του σύμπαντος, κι έχουν κι αυτοί «λόγους» 

ιπότητχε και ανομοιότητας και ετερότητας. Σ' αυτούς 

λοιπόν τους «λόγους» έχουν δώσει το όνομα της μονά

δας και της δυάδας, για να κάνουν τη διδασκαλία τους 

πιο σαφή και κατανοητή- γιατί δεν έχει καμία διαφορά 
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φέρει δέ γε τοις αύτοΐς ή δυοειδές ή άνισοειδές ειπείν ή 

ετεροειδές. 51. 'Ομοίως δέ καί έπί τών άλλων αριθμών 

ό αυτός λόγος" πάς γάρ κατά τίνων δυνάμεων τέτακται. 

Πάλιν γάρ εστί τι έν τη φύσει τών πραγμάτων έχον αρχήν 

καί μέσον καί τελευτήν. Κατά τοΰ τοιούτου είδους καί 

κατά τής τοιαύτης φύσεως τόν τρία αριθμόν κατηγόρησαν. 

Διό καί πάν τό μεσότητι πρυσκεχρημένον τρίο είδες είναι 

φασιν. | Ούτως δέ καί πάν τό τέλειον προσηγόρευσαν] 

Καί ει τί έστι τέλειον, τούτο φασιν εκείνη τη αρχή προσ-

κεχρήσθαι καί κτ/Χ έκείνην κεκοσμήσθαι. "Ην άλλως μή 

δυνάμενοι όνομάσαι τω τής τριάδος ονόματι έπ' αυτής 

έχρήσαντο" καί εις έννοιαν αυτής βουλόμενοι είσαγαγεΐν 

ημάς διά τού είδους τούτου ταύτη είσήγαγον. Κχί έπί τών 

άλλων δ' αριθμών è αυτός λόγος. Ούτοι ουν ο? λόγοι καθ' 

ους οί ρηθέντες αριθμοί έτάγησαν. 52. Καί οί έξης περιέ 

χονται ύπό μιας τίνος ιδέας κ κι δυνάμεως' ταύτην δέ δε

κάδα οίον δεχάδα προσηγόρευσαν. Διό καί τέλειον αριθμόν 

τόν δέκα είναι λέγουσιν, μάλλον δέ τελειότατου απάντων, 

πάσαν διαφοράν αριθμού καί παν είδος λόγου καί άνα/ ο-

γίαν έν έαυτώ περιειληφότα. Ει γάρ ή τού παντός φύσις 
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γι ' αυτούς να πει κανείς «δυαδικό», «άνισο» ή «διαφο

ρετικό ύ είδους»17\ 

51. Με τον ίδιο τρόπο αρθρώνεται ο λόγος και για 

τους άλλους αριθμούς· γιατί κάθε αριθμός είναι προο

ρισμένος για να δηλώνει κάποιες δυνάμεις. Έτσι, κα

θώς υπάρχει πάλι στη φύση των πραγμάτων κάτι που 

έχει αρχή, μέση και τέλος, γι " αυτή τη μορφή και γι ' 

αυτή τη. «φύση·» όρισαν τον αριθμό «τρία». Γι ' αυτό και 

ό,τι επιδέχεται μία «μεσότητα» λένε πως έχει τριαδική 

δομή. / Έτσι άλλωστε αποκάλεσαν και καθετί το τέ-

λ.ειο. Ι Κι αν κάτι είναι τέλειο, λ,ένε ότι σ' αυτό έχει 

εφαρμοστεί αυτή η αρχή κι ότι η διαμόρφωση του έχει 

γίνει συμφωνά μ' αυτή. Μη μπορώντας να την ονομά

σουν διαφορετικά, χρησιμοποίησαν γτχ να τη δηλώσουν 

το όνομα »τριάδα». Και θέλοντας να μας εισαγάγουν 

στην αντίστοιχη έννοια, το έκαναν χρησιμοποιώντας τη 

μορφή της τριάδας164: 

Με τον ίδιο τρόπο γένεται λόγος και για τους υπό-

Αοιπους αριθμούς. 

Αυτοί λοιπόν είναι οι «λόγοι» σύμφωνα με τους οποίους 

ορίστηκαν οι αριθμοί που προαναφέραμε. 

52. Όσο για τους επόιζενουε αριθμούς, αυτούς τους 

περιέχει μία μόνο ιδέα και δύναμη, που την ονόμασαν 

δεκάδα, δηλαδή «δεχάδα» (— υποδοχή). Γι " αυτό και υπο

στηρίζουν πως το δέκα είναι τέλειος ζριθμός, ή, καλύτερα, 

ο τελειότερος απ ' όλ.ους, επειδή περικλ.είει μέσα του κάθε 

διαφορά αριθμού και κάθε είδος «λόγου» και αναλ.ογίας176. 
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κ α τ ' αριθμών λόγους τε καί αναλογίας περατούται καί 

παν τό γεννώμενον καί αύξανόμενον καί τέλειου | μενον 

κ α τ ' αριθμών λόγους διεξάγει, πάντα δέ λόγον καί πάσαν 

άναλογίαν καί πάν είδος αριθμού περιέχει ή δεκάς, π ώ ς 

ούκ αν τέλειος [ό δέκα] αριθμός λέγοιτο αύτη; 5 3 . * Η μέν 

δή περί τ ώ ν αριθμών πραγματεία τοιαύτη τοις 1 ίυθαγο-

ρείοις. Καί διά ταύτην πρωτίστην ούσα ν τήν φιλοσοφίαν 

ταύτην συνέβη σβεσθήναι, πρώτον μέν διά τό αίν ιγματώ-

δες, έπε ιτα διά τ ό καί τ ά γεγραμμένα δωριστί γεγράφθαι. 

εχούσης τι καί ασαφές τής διαλέκτου, καί μήν διά τούτο 

ύπονοεΐσθαι καί τά ύ π ' αυτής άνιστορούμενα δ ό γ μ α τ α ώς 

νόθα καί παρηκουσμένα τ ω μή άντικρυς Ηυθαγορικούς 

είναι τους εκφέροντας ταύτα. 1.1 ρός δέ τούτοις τόν Πλά

τωνα καί Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η Σ π ε ύ σ ι π π ύ ν τε καί Άριστυξενον 

καί ετενυκράτη, ώς φασιν οί Πυθαγόρειοι, τά μεν κάρπιμα 

σφετερίσασθαι διά βραχείας επισκευής, τά δ' επιπόλαια 

καί ελαφρά καί όσα προς άνασκευήν καί χλευασμόν τού 

διδασκαλείου ύπό τών βασκάνως ύστερον συκοφαντού-

ντων προβά/λεται σα^αγαγεΐν καί <ύς 'ίδια τής αίρέσεως 

καταχωρίσαι. Ά λ λ α ταύτα μέν απέβη ύστερον. 
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Γιατί, αν η φύση του σύμπαντος περατώνεται σύμφ€ονα 

με αριθμητικούς «λόγους» και αναλογίες κι αν καθετί που 

γεννιέται, αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται κυβερνάται 

αετό αριθμητικούς «λόγους» Ό, κι αν από την άλλη η δε-

κχδα εμπεριέχει κάθε «λόγο» και αναλογία και κάθε μορ

φή αριθμού, πώς να μην αποκαλέσει κανείς τη δεκάδα 

τέλειο αριθμό; 

53. Αυτή ήταν λοιπόν, σε γενικές γραμμές, η θεωρία 

των Πυθαγορείων για τους αριθμούς16·'' 

Κι εξαιτίας της έσβησε αυτή η φιλοσοφία, που ήταν η 

πρώτη απ' ύλες171". Καταρχήν, λόγω της αινιγματικής 

της δήλωσης1'λ Έπειτα, γιατί τα συγγράμματα ήταν 

γραμμένα σε δωρική διάλεκτο, που είναι κάπως ασα-

ςής'^" γι" αυτό. άλλαοστεlbl, και οι θεωρίες που ήταν 

διατυποκτένες σ' αυτή κινούσαν την υποψία ότι δεν ήταν 

αυθεντικές κι ότι είχαν παρανοηθεί1^2, επειδή τάχα δεν 

ήταν ακραιφνώς Πυθαγόρειοι αυτοί που τις εξέφεραν. 

Επιπλέον, κατά τους ισχυρισμούς των ίδιων τ ω ν Πυ

θαγορείων, ο Πλ,άτωνας και ο Αριστοτέλης, καίλες επίσης 

και ο Σπεύσιππος, ο Άριστόξενος και ο Ξενοκράτης, πα

ρουσίασαν ω ς δικές τους τις πιο γόνιμος ιδέες του πυθα-

γορισμυύ. επιφέροντας Νμύνο "> μερικές διορθώσεις (δια

σκευάζοντας τες λίγο). Αντίθετα, τα επιπόλ.αια και τα α-

πλ ο.ικά, και όσα προέβαλα αν αργότερα οι φθονεροί συκοφά

ντες της σχολής γχα να τη διαβάλουν και να τη γελοιοποιή

σουν. τα συγκέντρωσαν και τα καταχώρισαν ως κατεξοχήν 

δικό της έργο16'1. Αυτά όμως συνέβησαν αργότερα184. 
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5 4 . Πυθαγόρας δ ' άχρι πολλού κατά τήν ' Γταλίαν ού

τ ω ς έθαυμάζετο αυτός τε καί οί συνόντες α ύ τ ω εταίροι 

ώστε καί τάς πολιτείας τοις α π ' αυτού έπιτρέπειν τάς 

πόλεις. Ό ψ έ δέ π ο τ έ έφθονήθησαν, καί συνέστη κ α τ ' αυ

τ ώ ν επιβουλή τοιάδε τις. Κύλων άνήρ κροτωνιάτης, κατά 

μέν τό γένος καί δόξαν προ | γονικήν καί βίου περιουσίαν 

πάντας υπερβάλλουν τους πολίτας, χαλεπός δ ' άλλοις καί 

βίαιος και τυραννικός, τη τε τ ώ ν φίλων περιβολή καί τη 

τοΰ πλούτου δυνάμει προς ίσχύν άδικημάτουν χροομενος, 

ούτος τών τ ' άλλων απάντων ά έδόκει καλά εαυτόν ήξίου, 

ήγεΐτο δέ καί τής Πυθαγόρου φιλοσοφίας άξιοότατον είναι 

μετασχεΐν. Πρόσεισι του Πυθαγόρα εαυτόν επαίνων καί 

βουλόμενος συνεΐναι αύτω. Ό δ ' ευθύς φυσιογνωμονήσας 

τόν άνδρα καί όποιος ήν συνιδών έκ τ ώ ν σημείων ά διά του 

σώματος έθήρα [τών προσιόντων], άπιέναι έκέλευεν καί 

τά εαυτού πράττειν. Τούτο τόν Κύλωνα ού μετρίους έλύ-

πησεν ώ σ π ε ρ ύβρισμένον καί τα άλλα χαλεπόν Οντα καί 

οργής άκρατη. 5 5 . Συναγάγουν ούν τους φίλους διέβαλλε 

τόν Ι ίυθαγόραν καί παρεοτκεύαζεν ώς επιβουλευόμουν αύτω 

τε καί τοις γνουρίμοις. Τούντεΰθεν δ ' οί μέν φασι τών 
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54. Γιατί για χρόνια μέσα στην Ιταλ,ία τόσο ο ίδιος ο 

Πυθαγόρας όσο και ο στενός κύκλος των μαθητών του 

προκαλούσαν τόσο πολύ το θαυμασμό, ώστε οι πόλεις 

τους εμπιστεύονταν τη διοίκηση τους185. 

Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να τους φθονούν και πλέ

χτηκε εναντίον τους η ακόλουθη συνωμοσία186: Ένας πο

λίτης του Κρότωνα, ο Κύλωνας, που ξεπερνούσε όλους 

τους συμπολίτες του στην καταγωγή, στην προγονική δόξα 

και στην περιουσία, μα κατά τα άλλα ήταν χαρακτήρας 

δύστροπος, βίαιος και τυραννικός και χρησιμοποιούσε την 

κάλ.υψη των φίλων του και τη δύναμη του πλούτου του 

για να επιβάλει -τις αδικίες του, αυτός Νλοιπόν ο άνθρω-

ποςΝ πίστευε για τον εαυτό του ότι άξιζε όλα τα καλά, 

και, κυρίους, ότι ήταν ο πιο άξιος απ' όλους για να μυηθεί 

στη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Πήγε λοιπόν και βρήκε τον 

Πυθαγόρα αυτο-επαινουμενος και εκδήλωσε την επιθυμία 

να γίνει μαθητής του. Εκείνος, όμως, αμέσως, μόλις εξέ

τασε τη φυσιογνωμία του, κατάλαβε τι είδους άνθρωπος 

ήταν, κρίνοντας με βάση τα σημάδια που αναζητούσε συ

νήθως στο σώμα6>7. Του είπε λοιπόν να φύγει και να 

γυρίσει στις δουλειές του. Αυτό στενοχώρησε πάρα πολύ 

τον Κύλωνα και το θεώρησε προσβολή — είχε άλλωστε 

κακό χαρακτήρα και δεν ήξερε να συγκρατεί το θυμό του. 

53. Μάζεψε λ.οιπόν τους φίλους του και άρχισε να δια-

βάλλει τον Πυθαγόρα και να ετοιμάζει συνωμοσία ενα

ντίον του ίδιου και των μαθητών του. Από δω και πέρα 

Noi απόψεις διχάζονταιΝ: Άλλοι λένε πους, ενώ οι συ-
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εταίρων τοΰ Πυθαγόρου συνηγμένων έν τή Μίλωνος οικία 

τοΰ αθλητού παρά τήν Πυθαγόρου άποδημίαν (ώς γάρ 

Φερεκύδη τόν Σύριον αυτού διδάσκαλον γενόμενον εις Δ ή 

λου πεπόρευτο νοσοκομήσων τε αυτόν π ε ρ ι π ε τ η γενόμε

νον τ ω ίστορουμένω [ τ ω | της φθειριάσεως πάθει καί κη-

δεύσων), πάντας π α ν τ α χ ή ένέπρησαν αύτοΰ τε καί | κα-

τέλευσαν, δύο έκφυγόντων έκ τής πυράς, Ά ρ χ ί π π ο υ τε 

καί Λύσιδος, ώς φησι Νεάνθης" ών ό Αΰσις έν "Ελλάδι 

ωκησεν καί Θήβας έπουκησεν Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α τε συγγέγο-

νεν, ού καί διδάσκαλος γέγονεν. 5 6 . Δικαίαρχος δέ καί οί 

άκριβέστεροκ καί τόν Πυθαγόραν φασιν παρεΐναι τή επι

βουλή" Φερεκύδην γάρ προ τής έκ Σάμου άπάρσεως τε-

λευτησαι. Τ ώ ν δ ' εταίρων αθρόους μέν τετταράκοντα έν 

οικία τινός σονεδρεύοντας ληφθήναι, τους δέ πολλούς σπο-

ράδην κατά τήν πόλιν ους έτυχον έκαστοι διαφθαρήναι. 

Πυθαγόραν δέ κρατουμένων τών φίλων τό μέν πρώτον εις 

Καυλώνίαν τον ορμον σωθήναι, εκείθεν δέ πάλιν ές Λο-

κρούς. Πυθομένους δέ τους Λοκρούς τών γερόντων τινάς 
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ντροφοι του .Πυθαγόρα ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι 

του Μίλωνα του αθλητή188, κι ενώ ο Πυθαγόρας έλειπε 

Νσε ταξίδιΝ —είχε πάει στη Δήλο για να περιθάλψει τον 

παλιό του δάσκαλο, τον Φερεκύδη από τη Σύρο, που είχε 

προσβληθεί από την περιβόητη νόσο •της φθειρίασης, και 

για να τον κηδέψειlh9—, Noi εχθροί τουςΝ έβαλαν φωτιά 

σ' όλ.ο το σπίτι και τους έκαψαν όλ.ους επιτόπου και 

Νόσους πήγαν να διαφύγουν,Ο" τους λιθοβόλησαν. Δύο 

μόνο γλίτωσαν από την πυρκαγιά, ο Άρχιππος και ο 

τίύσις, όπως αναφέρει ο Νεάνθης. Από αυτούς ο Αύσις 

πήγε να μείνει στην Ελλ,άδα και εγκαταστάθηκε ως μέ

τοικος στη Θήβα, όπου συναναστράφηκε με τον Επαμει

νώνδα' έγινε μάλιστα και δάσκαλος του190. 

56. Ο Δικαέαρχος, όμως, και οι πιο ακριβείς Νιστο-

ρικοίΝ αναφέρουν ότι ήταν και ο Πυθαγόρας παρών κατά 

την επίθεση, μια και ο Φερεκύδης είχε πεθάνει πριν από 

την αναχώψηση Ντου ΠυθαγόραΠ από τη Σάμο ί9'}. Άπό 

τους συντρόφους του, σαράντα συνελήφθησαν όλ.οι μαζί 

μεμιάς την ώρα που συνεδρίαζαν στο σπίτι κάποιου, οι 

-νιο πολλοί όμως θανατώθηκαν ΝχωριστάΝ, άλλος εδώ) κι 

άλλος εκεί, όπου έτυχε Ννα βρίσκεται ο καθέναςΝ στην 

πόλ. η. 

Καθώς λοιπόν οι φίλοι του είχαν καταβληθεί Ναπό 

τους εχθρούς τουςΝ, ο Πυθαγόρας, για να σωθεί, κατέφυ

γε σε πρώτη φάση στον όρμο της Καυλωνίας192 και από 

κει ΝπήγεΝ στους Άοκρούς. Μόλις οι κάτοικοι της πόλεης 

έμαθαν Νγια την άφιξη τουΝ, έστειλαν μερικούς από τη 
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έπί τ ά τής χώρας όρια άποστεΐλαι. Τούτους δέ ττρός αυτόν 

άπαντήσαντας ειπείν «ήμεΐς, ώ Πυθαγόρα, σοφόν μέν άν

δρα σε καί δεινόν άκούομεν άλλ' έπει τοις ιδίοις νόμοις 

ούθέν έχομεν έγκαλεΐν, αυτοί μέν έπί τών υπαρχόντων 

πειρασόμεθα μένειν συ δ ' έτέρουθί που βάδιζε λάβουν 

παρ ημών ει του κεχρημένος τ co ν αναγκαίων τυγχάνεις». 

' Ε π ε ί δ ' ά π ό σης τούν Λοκρούν πόλεοος τόν είρημένον 

απηλλάγη τρόπον, εις Τάραντα πλεΰσαο πάλιν δέ κάκεϊ 

παραπλήσια παθόντα τοις | περί Κρότωνα είς Μ ε τ α π ό -

ντιον έλθεΐν. Πανταχού γάρ έγένοντο μεγά>αι στάσεις, ας 

ετι καί νυν οί περί τους τόπους μ,υημονεύουσί τε καί διη

γούνται, τάς έπί τούν Πυθαγορείουν κα/ούντες. [Πυθαγό

ρειοι δ ' εκλήθησαν ή σύστασις ά π α σ α ή σανακολουθήσασα 

αύτω.] 5 7 . ' Ε ν δέ τή περί Μεταπόντιον καί Πυθαγόραν 

αυτόν λέγουσι τελευτήσαι καταφυγόυτα έπί τό Μουσών 

ιερόν, σπάνει τούν άναγκαίουν τεσσαράκοντα ημέρας δια-

μείναντα. Οί δέ φασιν ότι του πυρός νεμομένου τήν οϊκη-

σιν έν ή συνειλεγμένοι έτύγχανον, Οέντας αυτούς είς τό 

πύρ τους εταίρους δίοδον παρέχειν τ ω διδασκάλου γεφυ-

ρούσαντας τό πύρ τοις σφετέροις σοόμασι. Διεκπεσάντα δ ' 
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γερουσία στα σύνορα της χώρας. Αυτοί, όταν τον συνά

ντησαν, του είπαν: «Ακούμε για σένα, Πυθαγόρα, ότι είσαι 

σοφός και άξιος άνθρωπος. Αλλά μια κι εμείς δεν βρίσκου

με κανένα ψεγάδι στη νομοθεσία μας, θα προσπαθήσουμε 

να παραμείνουμε σταθεροί στους νόμους που έχουμε. 

Όσο για σένα, πάρε από μας ό,τι αναγκαία χρειαστείς και 

πήγαινε κάπου αλλού»1"6. 

Έτσι λοιπόν No ΠυθαγόραςΝ εγκατέλειψε την πόλ,η 

των Άοκρών με τον τρόπο που είπαμε κι έφυγε με πλοίο 

για τον Τάραντα194. Κι εκεί όμως υπέστη δεινά παρόμοια 

Νμ αυτά που είχε πάθειΝ erra γεγονότα του Κρότωνα, 

κι έτσι ήρθε στο Μεταπόντιο, Κι αυτό, γιατί ξέσπασαν 

παντού μεγάλες εξεγέρσεις, που οι ντόπιοι τις θυμούνται 

και τις διηγούνται ακόμα και σήμερα, κάνοντας λόγο για. 

τις «εξεγέρσεις της εποχής των Πυθαγορείων»195. [Γιατί 

«Πυθαγόρειους» ονόμασαν όλη την ομάδα που είχε -ακο

λουθήσει τον Πυθαγόρα. Ι 

57. Στην περιοχή του Μεταπόντιου λένε ότι πέθανε 

και ο ίδιος ο Πυθαγόρας: είχε καταφύγει στο ιερό των 

Μουσών και παρέμεινε εκεί σαράντα μέρες, στερούμενος 

όλα τα απαραίτητα646. 

Άλλ oc πάλε αφηγούνται ότι, ενώ η φωτιά κατέτρωγε 

το σπίτι όπου έτυχε να είναι συγκεντρωμένοι, ρίχτηκαν 

στη φωτιά, οι μαθητές του για ν ' ανοίξουν πέρασμα στο 

δάσκαλο, (σχηματίζοντας γέφυρα πάνω από τη φωτιά με 

τα ίδια τα σώματα τους. Έτσι ο Πυθαγόρας Νκατάφερε 

ναό> περάσει Νσώοςζ> μέσα από τις φλόγες- όταν όμως 
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έκ τού πυρός τόν Πυθαγόραν διά τήν έρημίαν τ ώ ν συνή

θων άθυμήσαντα εαυτόν του βίου έξαγαγεΐν. Τής δέ σνμ-

φοράς ούτους κατασχούσης τους άνδρας σονεξέλειπεν καί 

ή επιστήμη άρρητος έν τοις στήθεσι διαφυλαχθεΐσα άχρι 

τότε , μόνων τών δυσσυνέτουν παρά τοις εξοο διαμνημο 

νευομένουν. Ούτε γάρ αυτού Πυθαγόρου σύγγραμμα ήν, ο'ί 

τ ' έκφυγόντες Λύσίς τε καί " Α ρ χ ι π π ο ς καί όσοι άποδη-

μούντες έτύγχανον, ολίγα διέσοοσαν ζωπυρα τής φιλοσο

φίας αμυδρά τε καί δυσθήρατα. 5 8 . Μονωθέντες γάρ καί 

έπί | τορ συμβάντι άθυμήσαντες διεσπάρησαυ άλλος άλλα-

χού, τήν προς ανθρώπους κοινοονίαν άποστραφέντες, διευ-

λαβούμενοί τε μή π α ν τ ε λ ώ ς έξ άνθροοπων άπόληται τό 

φι/ οσοφίας όνομα καί θεοις αύτοΐς διά τούτο άπεχθάνοο -

νται, ύ π ο α ν ή μ α τ α κεφαλαιώδη συνταξάμενοι τ ά τε τών 

πρεσβυτέροον συγγράμματα καί ών διεμέμνηντο συναγα 

γόντες κατέλιπεν έκαστος ούπερ ετύγχανε τελευτών, έπι-

σκήψαντες υίοΐς ή θυγατράσιν ή γυναιξί μηδενί δούναι τούν 

εκτός της οικίας" αϊ δέ μέχρι πολλού χρόυου τοΰτο διετή

ρησαν έκ διαδοχής τήν αυτήν έντολήν διαγγέλλουσαι τοις 
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είδε ότι όλοι οι σύντροφοι του είχαν χαθεί, απελπίστηκε 

και αυ τοκτόνησε1Χ 

Έτσι ξαφνικά που τους χτύπησε η συμφορά, μαζί με 

τους ανθρώπους αυτούς χάθηκε και η γνώση τους, που την 

είχαν διαφυλάξει μέχρι τότε μυστική στις καρδιές τους, 

ενώ οι εκτός σχολής δεν έχουν να θυμούνται παρά μόνο 

τα δυσνόητα1''λ Γιατί ούτε κανένα σύγγραμμ,α του ίδιου 

-του Πυθαγόρα υπήρχε1'4'4, αλά,ά και όσοι διέφυγαν, ο Αύ-

σις και ο Άρχιππος200, καθώς και όσοι ΝΠυθαγόρειοιΜ 

έτυχε να λείπουν μακριά Ντην ώρα τηε καταστροφήςΝ, 

δεν Νκατάφεραν να λ- διασώσουν παρά μόνο λίγα ζώπυρα 

αυτήε της φιλ,οσοφίας, αμυδρά και δυσαπόκτητα. 

53. Απομονωμένοι και απογοητευμένοι με όσα συνέ-

βησαν, διασκορπίστηκαν άλλοε εδώ κι άλλ,ος εκεί, αποφεύ

γοντας την επικοινωνία με τους χνθρώπους201. Επειδή 

όμως φοβήθηκαν μήπως χαθεί μια για πάντα για την αν-

Ορουπότητα το όνομα της φιλ,οσοφίας και μήπως οι θεοί 

δυσανασχετήσουν μαζί τους γι ' αυτόν το λόγο, συνέταξαν 

σημειώσεις αε τα κυρία σημεία Ντηε διδασκαλίας της 

σχολήςΝ με βάση τα συγγράμματα των παλαιότερων, 

που Νκατάφεραν ναΝ συγκεντρώσουν, και ό, τι θυμούνταν 

Noi ίδιοιΝ. Και τις άφησαν ο καθένας σε όποιον έτυχε να 

βρίσκεται κοντά του στο θάνατο του, εξορκίζοντας τους 

γιους, τις κόρες ή τις γυναίκες τους να μην τις δώσουν σε 

κανέναν έξω από την οικογένεια. Κι εκείνοι τήρησαν αυτή 

την υπόσχεση για πολλά χρόνια, διαβιβάζοντας με τη σει

ρά τους την ίδια εντολή διαδοχικά στους απογόνους τους202. 
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άπογόνοις. 5 9 . Τεκμηραίμεθα δ ' άν, φησίν Νικόμαχος, 

περί τοΰ μή πάρεργους αυτούς τάς αλλότριας έκκλίνειν 

φιλίας, άλλα καί πάνυ σπουδαίους περικάμπτειν αύτάς καί 

φυλάττεσθαι καί μήν περί τοΰ μέχρι πολλών γενεών τό 

φιλικών προς αλλήλους ανένδοτου αυτούς διατετηρηκέναι, 

έξ ών ' Αριστόξενος έν τ ω περί τοΰ πυθαγορείου βίου 

αυτός διακηκοέναι φησίν Διονυσίου τού Σικελίας τυράν

νου, δ τ ' εκπέσουν τής μοναρχίας γ ρ ά μ μ α τ α έν Κορίνθου 

έδίδασκεν. Φησί δ ' ούτως· οίκτων καί δακρύων Χειρ | 

γεσθαι τους άνδρας, οίισαύτως δ έ > καί δεήσεο^ς καί λιτα

νείας καί πάνΧτουν τών τοιούτων. 6 0 . Βουλόμενος ουνύ> 

π ο τ έ Διονύσιος πεΐραν αυτών λΧαβεΐνΧ, διαβεβαιουμέ-

νων τινών ώς συλληφθέντες καί φοβηθέντες ούκ έμμενούσι 

τή προς αλλήλους πίστει, τ ά δ ' έποίησεν συνελήφθη μέν 

Φιντίας καί άνήχθη προς τόν τύραννου, κατηγορεΐν δ ' αυ

τού Διονύσιον ώς έπιβουλεύοντος αύτω" καί δή τούτο 

έξεληλέγχθαι κεκρίσθαι τ ' άποθνήσκειν αυτόν. Τόν δέ, 

«έπεί ούτω σοι δέδοκται, ειπείν, δοθήναί γε τό λοιπόν τής 

ημέρας όπως οίκονομήσηται τά τε καθ' εαυτόν καί τα 

κατά Δάμωνα» (είναι γάρ α ύ τ ω έταΐρον καί κοινωνόν 

πρεσβύτερον δ' αυτόν όντα π ο λ λ ά τόον περί τόν ΧάνδραΧ 
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59. Κατά τον Νικόμαχο, μπορούμε να σχηματίσουμε 

μια εικόνα για το πόσο κατηγορηματικά απόκρουαν οι 

Πυθαγόρειοι τις φιλίες με ξένους, για το πόσο επιμελώς 

τις απέφευγαν και για το πώς φυλάγονταν απ' αυτές, κι 

,ακόμη για το πώς διατήρησαν ακλ,όνητη τη μεταξύ τους 

φιλία για πολλές γενιές χωρίς να ενδώσουν σε έξωθεν 

πιέσεις, απ ' όσα γράφει ο Αριστόξενος στο έργο του Περί 

του πυθαγορείου βίου~ Λ ? — ισχυρίζεται μάλιστα ότι τα 

άκουσε με τα ίδια του τ' αφτιά από τον Διονύσιο, τον 

τύραννο της Σικελίας, τότε που αυτός, έκπτωτος μονάρ

χης πια, δίδασκε γραμματική στην Κόρινθο204. 

Λέει λοιπόν: «ΝΟι ΠυθαγόρειοιΠ απέφευγαν τους 

θρήνους και τα δάκρυα, καθώς επίσης τις παρακλήσεις, τις 

ικεσίες κι. όλα τα παρόμοια206. 

60. Κάποτε λοιπόν ο Διονύσιος, θέλοντας να τους δο

κιμάσει — ε π ε ι δ ή υπήρχαν κάποιοι που τον διαβεβαίωναν 

ότι τάχα αν τους συλ.λ.άβει και τους τρομοκρατήσει δεν θα 

παραμείνουν πιστοί στη μεταξύ τους φιλία—, νά τι έκανε: 

Συνελήφθη ο Φιντίας και οδηγήθηκε ενώπιον του. Ο Διο

νύσιος τον κατηγορούσε ότι συνωμοτεί εναντίον του-

Νείπε μάλιστα στον ΦιντίαΝ ότι Νη κατηγορίοΝ έχει 

αποδειχθεί και ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Εκείνος 

~ου απάντησε: Νίψου αυτή είναι η απόφαση σου, δώσε 

μου τουλ,άχιστον το υπόλοιπο της ημέρας για να τακτο

ποιήσω ορισμένες υποθέσεις δικές μου και του Δάμωνα" 

(γιατί ο Δάμωνας ήταν φίλος του και ζούσαν μαζί' και ο 

Φιντίας, ως μεγαλύτερος, είχε αναλάβει ο ίδιος τη διαχεί-
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είς αυτόν άνειληφέναΠ Ή ξ ί ο υ δ' άφεθήναι έγγυητήν πα

ράσχων τόν Δάμουνα. Συγχουρήσαντος δέ τού Διονυσίου 

μεταπεμφθείς ο Δάμο^ν καί τά συμβάντα άκουσας ένεγ-

γυήσατο καί έμεινεν εως αν έπανέλθη ό Φιντίας. 6 1 . X) 

μέν ούν Διονύσιος έ ξ ε π λ ή τ τ ε τ ο έπί τοις γιγνομένοις. ' Ε 

κείνους δέ τους έξ αρχής είσαγαγόντας τήν διάπειραν τόν 

Δάμουνα χλευάζειν ους έγκαταλειφθη | σόμενον. "Οντος δέ 

τού ηλίου περί δυσμάς ήκειν τόν Φιντίαν άποθανούμενον, 

εφ ' ω πάντας μέν έκπλαγήναι, Διονύσιον δέ περιβαλόντα 

καί φιλήσαντα τους άνδρας άξιώσαι τρίτον αυτόν είς τήν 

φιλίαν παραδέξασθαι" τους δέ μηδενί τρόπου καίτοι πολλά 

λιπαροΰντος αύτοΰ σπ-οοαταθεΐναι είς τοιούτο. Καί τ α ΰ τ α 

μέν Ά ρ ι σ τ ό ξ ε ν ο ς ώς π α ρ ' αύτοΰ άκουσας Διονυσίου 

άπηγγειλεν. ' ί π π ό β ο τ ο ς δέ καί Νεάνθης περί Μυλλίου καί 

Τιμύχας ίστοροΰσι... 
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ριση των περισσότερων υποθέσεων του οίκου). Ζήτησε 

λοιπόν να αφεθεί ελεύθερος, αφήνοντας ως εγγύηση τον 

Δάμωνα. Ο Διονύσιος συμφώνησε κι έστειλε να καλέσουν 

τον Δάμουνα, ο οποίος, μόλ.ις άκουσε τι είχε συμβεί, δέ

χτηκε να μπει εγγυητής και παρέμεινε εκεί μέχρι να επι

στρέψει ο Φιντίας. 

61. Ο Διονύσιος, βέβαια, έμεινε έκπληκτος μ' αυτά 

ττου συνέβαιναν. Κι εκείνοι που είχαν προτείνει αρχικά 

αυτή τη δοκιμασία κορόιδευαν τον Δάμωνα, ότι τάχα ο 

άλλ.ος θα τον εγκαταλείψει. Όταν όμως πλησίαζε πια η 

δύση του ήλιου, έφτασε και ο Φιντίας για να θανατωθεί, 

πράγμα που άφησε εμβρόντητους τους πάντες. Όσο για 

τον Διονύσιο, αγκάλιασε και φίλησε τους δύο άντρες και 

ζήτησε να τον δεχτούν ως τρίτο μέλανε στη φιλία τους. 

Αυτοί όμως, παρά τις πολλές και επίμονες παρακλτήσεις 

του, με κανέναν τρόπο δεν συγκατατέθηκαν»'206. 

Αυτά λοιπόν διηγούνταν ο Αριστόξενος, τονίζοντας ότι 

τα -άκουσε από τον ίδιο τον Διονύσιο. 

Ο Ιππόβοτος πάλε και ο Νεάνθης εξιστορούν σχετικά 

με τον Μυλλία και την Τιμύχα267... 


