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Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης στο έργο και 

την προσφορά  του Πυθαγόρα και των  πρώτων Πυθαγορείων(1) αναφορικά με 

ζητήματα κοινωνικής πρακτικής και  ηθικής φιλοσοφίας.(2)  

Η  εργασία αυτή πραγματεύεται  ειδικότερα την ηθική φιλοσοφία του Πυθαγόρα 

και των Πυθαγορείων, όπως προκύπτει κυρίως από τη διδασκαλία στους 

ακουσματικούς ,καθώς και τις απόψεις τους για τις αρχές της κοινωνικής και 

πολιτικής συγκρότησης του Κρότωνα. 

 

1.   Ο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΒΙΟΣ 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

 

      

Για τον Πυθαγόρα τον Σάμιο, το γιό του Μνήμαρχου ή του Μνήσαρχου  και της 

Πυθαίδας ή   Παρθενίδας, οι πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο της 

γέννησής του ,δεν είναι προσδιορισμένες με χρονολογική ακρίβεια(3).Το 

πιθανότερο είναι να γεννήθηκε  μεταξύ του 580 π.Χ. και του 570 π.Χ .Κάποιοι 

ιστορικοί στο δέκατο ένατο αιώνα αμφισβήτησαν ακόμη και την ίδια την 

ιστορική  παρουσία του Πυθαγόρα(4.) .Όμως οι αναφορές ιστορικών περίπου 

σύγχρονων με την εποχή του Πυθαγόρα, όπως ο Ηρόδοτος (5)αλλά και 

φιλοσόφων(6),αποτελούν, παρά τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα ,ασφαλή 

κριτήρια για τη βεβαιότητα της ύπαρξης του Πυθαγόρα.              

 

Αναλυτικότερα, για τον Πυθαγόρα και τους οπαδούς του  έχουμε μαρτυρίες 

συγγραφέων  του 5 ου π.Χ.  αιώνα  με χαρακτηριστική από τη μία πλευρά την 

επικριτική στάση του Ηράκλειτου ,ο οποίος αντιστρατεύεται την πολυμαθίην  ως 

ανασταλτικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ευθυκρισίας και αναφέρει ως 

παράδειγμα προς επιβεβαίωση της θέσης του τον Πυθαγόρα.(7). Παράλληλα στον 

ίδιο φιλόσοφο η επικριτική στάση  για την πολυμαθίην   σε συνδυασμό με την 
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αναφορά στη σοφία του Πυθαγόρα αλλά και την κακοτεχνίην του ανιχνεύεται και 

σε άλλο απόσπασμα (8), στο οποίο από τη μια πλευρά , ενώ εκ πρώτης όψεως 

φαίνεται να επαινείται η ακαταπόνητη ερευνητική φύση του Πυθαγόρα ,στη 

συνέχεια  όμως αντιστρέφεται η αποδοχή αυτή με την επισήμανση πως με τον 

τρόπο αυτό ο Πυθαγόρας   απέκτησε βέβαια τη σοφία και την πολυμάθεια αλλά 

και τη δολιοτεχνία. Είναι σαφής συνεπώς στον Ηράκλειτο η επιδίωξη να 

συσχετισθεί εξ αρχής σκόπιμα η πολυμάθεια ως αρνητική πνευματική 

δραστηριότητα με την παρουσία του Πυθαγόρα.(9) 

Ωστόσο ρητές αναφορές στον Πυθαγόρα με την προσθήκη του επιθέτου σοφός 

στις πνευματικές του δραστηριότητες έχουμε και στον Ηρόδοτο(10) αλλά και στον 

Ίωνα από τη Χίο (11) με την επισήμανση για  τη βαθειά γνώση του Πυθαγόρα στα 

ανθρώπινα πράγματα. Εδώ η επιφυλακτική διαπίστωση « είπερ Πυθαγόρης 

ετύμως σοφός»  δεν συνοδεύεται ,όπως στον Ηράκλειτο, από μια απορριπτική 

στάση απέναντι στο σύνολο της προσφοράς του Πυθαγόρα, αλλά από μια 

συγκρατημένη –πεπερασμένη  στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων γνώση 

των γνωμών όλων των ανθρώπων. Ο Εμπεδοκλής ,όμως, αναφέρεται 

απερίφραστα(12) στις άπειρες γνώσεις του Πυθαγόρα , ο οποίος υπήρξε  παντοίων 

τε μάλιστα σοφών <τ’> επιήρανος έργων  και διέθετε μήκιστον  πνευματικό 

πλούτο. 

 

                                       2.     ΟΡΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Έχει επισημανθεί επανειλημμένα  η συσχέτιση και οι επιδράσεις που δέχτηκε ο 

Πυθαγορισμός από τους Ορφικούς.(13) Αν και  ο Ηρόδοτος(14) διατείνεται ότι  

τελετές που σχετίζονταν με τη μεταθανάτια ζωή ανήκαν αποκλειστικά στον 

Πυθαγόρα, το πεδίο που αναφέρεται στις σχέσεις Ορφισμού και Πυθαγορισμού 

είναι ευρύτατο και ασφαλώς όχι μονοσήμαντο.(15) Μπορούμε όμως να 

παρατηρήσουμε πως υπήρχαν και σαφείς διαφορές μεταξύ τους, όπως στη χρήση 

του γραπτού λόγου, την οποία επιδίωκαν και καλλιεργούσαν οι Ορφικοί για τη 

διάδοση της διδασκαλίας τους, ενώ οι Πυθαγόρειοι επέμεναν στην αξία του 

προφορικού λόγου. Επίσης σε μαρτυρίες του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. οι δύο 

διδασκαλίες δεν συνδέονται άμεσα. Δεν είναι επίσης εύκολο να αποδοθεί ένας 

συνολικός χαρακτηρισμός στις δύο διδασκαλίες, αν δηλαδή υπήρξαν ως 

θρησκευτικά κινήματα, αν οι Πυθαγόρειοι ήταν « αίρεση» και ποια υπήρξαν τα 
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στοιχεία εκείνα ακριβώς που οι Πυθαγόρειοι παρέλαβαν από τους Ορφικούς 

κυρίως κατά τον πρώιμο Πυθαγορισμό.(16) 

Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο γύρω στο 580 π.Χ.  και πέθανε στο  

Μεταπόντιο της Κάτω Ιταλίας περίπου το 490 π.Χ. Κατά τον Ερατοσθένη τον 

Κυρρηναίο σύμφωνα με πληροφορίες που αυτός αντλεί από το Διογένη το 

Λαέρτιο, (17) ο Πυθαγόρας γεννήθηκε το 606 π.Χ. και πέθανε σε ηλικία 104 ετών. 

Πολλές πληροφορίες για την καταγωγή του πατέρα του και το ρόλο του μαντείου 

των Δελφών σε σχέση με τη γέννηση του Πυθαγόρα συναντούμε στον Ιάμβλιχο(18 

Η  συμβολή του Πυθαγόρα στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας και 

των επιστημών ήταν πολύ μεγάλη(19) .Θα  μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στον 

Πυθαγόρα  συναντούμε το αρχέτυπο του φιλοσόφου (20),με  μιαν ουσιαστική 

αλλαγή και στο  περιεχόμενο του φιλοσοφικού  και επιστημονικού πνεύματος της 

ελληνικής σκέψης. (21)   

Κατά την παράδοση (22) ο Πυθαγόρας σε νεανική ηλικία άκουσε μαθήματα από 

το Θαλή το Μιλήσιο και στη συνέχεια από τον Αναξίμανδρο .Ακολούθως μέσω 

Συρίας πήγε στην Αίγυπτο ,όπου οι ιερείς δεν ήθελαν να δεχτούν ως μαθητή τους 

έναν ξένο.. Υποχώρησαν ,όμως , ύστερα από σύσταση του Φαραώ, ο οποίος και 

είχε παραλάβει συστατική επιστολή του τυράννου της Σάμου Πολυκράτους  για 

τον Πυθαγόρα  από τον ίδιο τον Πυθαγόρα .Πρώτη δοκιμασία υπέστη ο 

Πυθαγόρας στη Μέμφιδα ,όπου και διακρίθηκε προς κατάπληξη των ιερέων. 

Ακολούθησαν δοκιμασίες στην Ηλιούπολη και στη Διόσπολη. Ήταν τόση η 

κατάπληξη των ιερέων από τη συμπεριφορά και τις απαντήσεις του Πυθαγόρα, 

ώστε αποφάσισαν να τον μυήσουν στα Αιγυπτιακά Μυστήρια(23) , επειδή 

εκτιμήθηκαν τα ξεχωριστά πνευματικά του χαρίσματα Κατά τον Ιάμβλιχο(24)ο 

Πυθαγόρας έμεινε κοντά στους ιερείς της Αιγύπτου επί 22 έτη . Όταν ο βασιλιάς 

των Περσών Καμβύσης κατέλαβε την Αίγυπτο, μεταφέρθηκε ο Πυθαγόρας με 

άλλους σοφούς Αιγυπτίους στη Βαβυλώνα , όπου και παρέμεινε 12 έτη 

διδάσκοντας αλλά και διδασκόμενος από τους σοφούς μάγους .Κατά  την 

πιθανότερη πληροφορία ο Πυθαγόρας αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη  

Ελλάδα σε ηλικία 40 ετών.(25) Ο Πυθαγόρας σπούδασε στην Αίγυπτο  και στη 

Βαβυλώνα αστρονομία και μαθηματικές γνώσεις που οι λαοί αυτοί είχαν 

αποκτήσει από τη μακροχρόνια πείρα.(26) . Ο Πυθαγόρας είναι ύστερα από το 

Θαλή το Μιλήσιο ο θεμελιωτής  της επιστήμης της Θεωρίας των Αριθμών,(27) 
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Όταν ο Πυθαγόρας επέστρεψε στη Σάμο ,δεν έμεινε για πολύ εκεί, αλλά 

επισκέφθηκε στη Σύρο το δάσκαλό του Φερεκύδη, ο οποίος ήταν ασθενής και 

τον περιέθαλψε έως του θανάτου του. Ακολούθως επισκέφθηκε τους Δελφούς, 

την Κρήτη και κατόπιν την Κάτω Ιταλία, όπου και εγκαταστάθηκε στον 

Κρότωνα(28). 

3.Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 

Στον Κρότωνα ίδρυσε και διηύθυνε σχολή( περίπου 550-540 π.Χ.) της οποίας οι 

σκοποί ήταν θρησκευτικοί-ηθικοί, πολιτικοί και επιστημονικοί. Ενώ η σχολή της 

Μιλήτου ήταν με τα σημερινά δεδομένα φυσικομαθηματική, αλλά συνάμα 

ασχολείτο και με τη φιλοσοφία, η Πυθαγόρειος σχολή διετήρησε τον τύπο της 

Μιλησίου σχολής, αλλά περιέλαβε στους  σκοπούς της  και επιδιώξεις της σχολής 

Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών με τα σημερινά δεδομένα. Εάν η  σχολή της 

Μιλήτου θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου, η σχολή του Πυθαγόρα 

θεωρείται το πρώτο συστηματικό πανεπιστήμιο του κόσμου.(29).Οι σκοποί των 

Πυθαγορείων ήταν ευρύτεροι από τους σκοπούς των σημερινών πανεπιστημίων, 

διότι ο πρώτος σκοπός ήταν η επιστημονική έρευνα αλλά δινόταν έμφαση και 

στην πνευματική-ψυχική και σωματική αγωγή των μαθητών. Ο Πυθαγόρας 

δίδαξε στη σχολή του επί 40 περίπου έτη, ως ο μόνος δάσκαλος σε αυτή τη 

σχολή.(30) Η επίδραση της προσωπικότητας του Πυθαγόρα ήταν μεγάλη. Είναι 

γνωστή η φράση η οποία ακουγόταν μεταξύ των μαθητών του: αυτός έφα 

(31).Μέσα στο πλαίσιο των επιδιώξεων της Πυθαγορείου σχολής ήταν και η 

πολιτική , δεδομένων των τυραννικών πολιτευμάτων αλλά και της οχλοκρατίας 

ως απόρροιας των τελευταίων ,υπό την επιθυμία να διαπαιδαγωγηθούν εκλεκτοί 

κατά το πνεύμα και το ήθος μαθητές. Είναι γεγονός άλλωστε η ενεργός ανάμειξη 

των Πυθαγορείων στην πολιτική διακυβέρνηση του Κρότωνα αλλά και το   

τραγικό τέλος της σχολής(περίπου 450 π.Χ.) .(32) Η σχολή διατηρήθηκε περίπου 

50 χρόνια ακόμη ύστερα από το θάνατο του ιδρυτή της. 
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                    4.  Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

                ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ 

 

Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην παρουσίαση της διδασκαλίας του  

Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων εστιάζοντας στους τομείς της ηθικής και 

κοινωνικής φιλοσοφίας. 

ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΑΚΟΕΙΟΥ 

  Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο (33)  οι μαθητές διακρίνονταν στους ακουσματικούς  

και στους μαθηματικούς. Οι πρώτοι δεν επιτρεπόταν να υποβάλλουν ερωτήσεις. 

Για μια πενταετία από την εγγραφή τους ήταν υποχρεωμένοι μόνο να 

παρατηρούν και να ακούουν τη διδασκαλία ,χωρίς να υποβάλλουν καμία 

ερώτηση. Παρακολουθούντο  ,όμως, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους  από 

τον Πυθαγόρα και τους βοηθούς του . Όταν εκρίνοντο ως  κατάλληλοι και 

επαρκώς προετοιμασμένοι, υποβάλλονταν στην εισιτήριο δοκιμασία προκειμένου 

να καταταγούν στους μαθηματικούς, δηλαδή στους τακτικούς μαθητές. Η 

διδασκαλία για τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα γινόταν μέσω συμβολικών 

διατυπώσεων  (34).Ανάμεσα στις συμβολικές εκφράσεις που έγιναν γνωστές 

ύστερα από τη διάλυση της σχολής ήταν:  

1. Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν2.Ζυγόν μη υπερβαίνειν3.Στέφανον μη 

τίλλειν4.Καρδίαν μη εσθίειν5.Τας λεωφόρους μη βαδίζειν6.Αποδημούντα μη 

επιστρέφεσθαι7.Χελιδόνας μη δέχεσθαι8.Φορτίον μη συγκαθαιρείν αλλά 

συνανατιθέναι τοις βαστάζουσιν. 

Οι ηθικές συνεπώς προτροπές εδίνοντο υπό τη μορφή απαγόρευσης , με επιδίωξη 

να διαμορφωθεί μια στάση ζωής , η οποία θα περιελάμβανε εγκράτεια, 

αυτοέλεγχο, υπακοή στους νόμους, εκτίμηση της γνώμης των επαϊόντων σε κάθε 

θέμα , άσκηση σε έργα αρετής, προσήλωση και προσανατολισμό σε επόμενη 

μορφή ζωής. 

Παράλληλα ο τρόπος διαβίωσης μέσα στη σχολή απέβλεπε στη  συγκρότηση 

ηθικής προσωπικότητας στους μαθητές με δραστηριότητες καθορισμένες και 

προσδιορισμένες με απόλυτη τάξη και παιδευτική διαδοχή. Από την άποψη αυτή  

το ημερήσιο πρόγραμμα δράσης διαμορφωνόταν ως ακολούθως (35) :Σύμφωνα με 

τον  κανονισμό της σχολής οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να απέχουν από 

ορισμένες τροφές , όπως το κρέας, τα κουκιά, τα ψάρια. Η πλέον πιθανή εξήγηση 

είναι πως με την εγκράτεια και τη λιτότητα επιτυγχανόταν ο εξαγνισμός του 
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σώματος , το οποίο θα έπρεπε να είναι έτοιμο να δεχθεί την ψυχή. Επίσης τα 

ρούχα που φορούσαν δεν ήταν μάλλινα αλλά βαμβακερά , γεγονός που 

συντελούσε ,σε σχέση με τη γυμναστική άσκηση , στην υγιεινή του σώματος. 

Μέσα στο πρόγραμμα μαθητείας περιλαμβάνονταν διάφορες εκδηλώσεις , όπως 

οι περίπατοι  που γίνονταν το πρωί και το απόγευμα . Μετά τον πρωϊνό περίπατο 

ακολουθούσε ένα λιτό γεύμα και κατόπιν άρχιζε η παράδοση και η σπουδή των 

μαθημάτων , ενώ ύστερα από τον απογευματινό περίπατο, αφού έκαναν ένα 

λουτρό, συναντιόντουσαν προκειμένου να γευματίσουν από κοινού. Ένα 

σημαντικό σημείο του ημερήσιου προγράμματος αποτελούσε η άσκηση 

αυτοελέγχου  , την οποία έκαναν οι μαθητές πριν από τη νυκτερινή τους 

κατάκλιση  και κατά την πρωϊνή τους έγερση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονταν και πνευματικές ασκήσεις που ενδυνάμωναν τη μνήμη. Η αυστηρά 

οργανωτική συγκρότηση της σχολής προϋπέθετε υπακοή και  αυτοπειθαρχία , 

στην οποία εμυούντο οι μαθητές από την  περίοδο της δοκιμασίας τους. Στοιχεία 

των ανωτέρω ήταν ο προγραμματισμός της ημερήσιας εργασίας τους και ο 

έλεγχος των ήδη γενομένων. 

ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΛΑ 

Ο Ιάμβλιχος μάς πληροφορεί (36) πως τα σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι 

Πυθαγόρειοι θεωρούνται μορφές προτροπής  με σκοπό τη διαμόρφωση ενός 

τύπου βίου, ο οποίος θα  εδράζεται στη φιλοσοφία .Τα σύμβολα αυτά με τον 

αποτρεπτικό τους χαρακτήρα συγκροτούν έναν κώδικα ηθικής , ο οποίος 

μάλιστα αφορά πρώτιστα και αποκλειστικά τις ηθικές προτροπές προς τους 

Πυθαγορείους, δεν ανακοινώνονταν μάλιστα  σε όσους δεν μετείχαν της σχολής  . 

Ως τρίτο χαρακτηριστικό τους θεωρεί ο Ιάμβλιχος ότι κείνται στο μέσον του 

απορρήτου  ως προς τις μη πυθαγόρειες  σχολές από τη μια πλευρά και του 

δημώδους και κοινού τύπου από την άλλη πλευρά.(37) : «Τελευταίον δη τρόπον εις 

προτροπήν τίθεμεν τον από των συμβόλων , τον μέν ίδιον όντα της αιρέσεως και 

απόρρητον προς τας άλλας άγωγάς , τον δε δημώδη και κοινόν προς έκείνας, 

τρίτον δε παρ΄άμφότερα μέσον ‘άμφοίν ούτε παντάπασιν δημώδη ούτε μην  

άντικρυς Πυθαγορικόν, άλλ΄ουδέ απηλλαγμένον ολοσχερως εκατέρου.» 

Ο Ιάμβλιχος κατά τη δήλωσή του (38)  επιλέγει εκείνα από τα Πυθαγορικά 

σύμβολα ,τα οποία είναι αξιομνημόνευτα και συνάμα ανήκουν στο προτρεπτικό 

είδος με σκοπό μέσω της ερμηνείας τους να επιτευχθεί η προτροπή  εις 

φιλοσοφίαν  :« των γαρ λεγομένων Πυθαγορικών συμβόλων όσα αν 
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αξιομνημόνευτα ημίν φαίνηται και το προτρεπτικόν είδος παραδεικνύη εκθέμενοι, 

διεγνώκαμεν εξήγησιν ποιήσασθαι την πρέπουσαν αυτών εις παράκλησιν ,εκ του 

τοιούτου νομίζοντες πλήρη και εντελεστέραν προτροπήν εις φιλοσοφίαν ενήσειν 

τοις εντευξομένοις.» 

 

1. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό των Πυθαγορείων  συμβόλων , το οποίο 

επισημαίνεται από τον Ιάμβλιχο (39) είναι ο αλληγορικός τους χαρακτήρας, ο 

οποίος συνοδεύεται από το νόμο  της εχεμύθειας, προκειμένου να διασφαλίσουν 

οι Πυθαγόρειοι τις εσωτερικές τους διαλέξεις και μελέτες , να μην είναι αυτά τα 

σύμβολα ευπρόσιτα στον κάθε έναν  και να μην καθίστανται αντιληπτά προς 

παρακολούθηση.  

2. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των Πυθαγορείων   συμβόλων είναι κατά τον 

Ιάμβλιχο η ηθική τους αξία , αποκλειστικά για τους  ακουσματικούς  μαθητές 

και η ηθική και μαθηματική τους αξία για τους μαθηματικούς (40): « οι γαρ 

παλαιοότατοι και αυτω συγχρονίσαντες και μαθητεύσαντες τω Πυθαγόρα ου τη 

κοινή και δημωδει και τοις άλλοις άπασιν ειωθυία λέξει τε και ερμηνεία εποιούντο  

συνετά και ευνόητα τοις απλοίς ακούουσιν εξ επιδρομής τε εντυγχάνουσιν , 

ευπαρακολούθητα πειρώμενοι τίθεσθαι τα φραζόμενα υπ΄αυτών, αλλά κατά την 

νενομοθετημένην αυτοίς υπό Πυθαγόρου  εχεμυθίαν μυστηρίων και προς τους 

ατελεστέρους τρόπων απορρήτων ήπτοντο και δια συμβόλων επέσκεπον τας προς 

αλλήλους διαλέξεις ή συγγραφάς….ιν΄ουν τα ρήματ΄εκφανή και το εις προτροπήν 

αυτών όφελος κατάδηλον γένηται, κατά το εξωτερικόν τε άμα και κατά το 

ακροατικόν αποδώσομεν εκάστου συμβόλου τας επιλύσεις ,μηδέ τα παρ΄αυτοίς 

απόρρητα και εχεμυθούμενα προς τους ανεισάκτους παραλιπόντες ανεξέταστα.» 

3. Ο  γενικός χαρακτήρας των Πυθαγορείων ακουσμάτων –συμβόλων έχει  

καθαρά ηθικό χαρακτήρα, καθώς προτρέπουν στην καθολική αρετή αλλά και  

στα μέρη της. 

4. Ορισμένα από τα Πυθαγόρεια ακούσματα σχετίζονται με τη φιλοσοφία και τη 

μάθηση. 

5. Υπάρχουν επίσης Πυθαγόρεια ακούσματα που σχετίζονται με τη θεολογία και 

την ευσέβεια. (41) κατά την ταξινόμηση του Ιαμβλίχου. 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται ενδεικτικά οι βασικότερες ηθικές 

αντιλήψεις του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων, όπως αντλούνται από κείμενα 

μεταγενεστέρων συγγραφέων. 
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 

ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ-

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ 

Προτρεπτικός επί 

Φιλοσοφίαν 

ΧΩΡΙΑ 

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ 

Προτρεπτικός επί 

Φιλοσοφίαν 

1. «Εις ιερόν απιών 

προσκυνήσαι μηδέν άλλο 

μεταξύ βιωτικόν μήτε 

λέγε μήτε πράττε» 

Να μην αναμειγνύονται 

οι ιεροί λόγοι και οι 

θείες πράξεις με τα 

άστατα ήθη των 

ανθρώπων / XXI.109. 

Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός 

επί Φιλοσοφίαν, ΧΧΙ.106 

 

   

2.«Οδού πάρεργον ούτε 

εισιτέον εις ιερόν ούτε 

προσκυνητέον το 

παράπαν, ουδ΄ει προς 

ταις θύραις αυταίς 

παριών γένοιο.» 

 

Η λατρεία των θεών έχει 

πρωταρχική αξία και 

αναγκαιότητα. 

Τα τίμια αγαθά πρέπει 

να προηγούνται 

Οι ανθρώπινες ανάγκες 

δεν πρέπει να 

εκλάμβάνονται ως 

σκοποί. Αυτές είναι 

εργαλεία και όχι έργα ή 

διανοήματα/ XXI..109. 

Ό.π XXI.109 

 

3 «Ανυπόδητος θύε και 

προσκύνει.» 

 

Το σύμβολο αυτό δεν 

μας λέει μονάχα τι 

πρέπει να πράττουμε 

σχετικά με το σώμα, 

αλλά επίσης και τις 

Ό.π./XXI .110 
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ενέργειες της ψυχής, 

ώστε να μην 

προσβάλλεται από τα 

πάθη ή τις σωματικές 

ασθένειες ή τη γένεση, η 

οποία εξωτερικά μας 

περιβάλλει. Όλα τα 

πράγματα που μας 

ανήκουν πρέπει να 

μπορούμε εύκολα να τα 

αποδεσμεύσουμε και να 

είναι έτοιμα για θυσία./ 

XXI. .110 

4.» τας λεωφόρους οδούς 

εκκλίνων δια των 

ατραπών βάδιζε» 

Επιδίωξη για 

εγκατάλειψη της 

δημώδους και 

ανθρώπινης ζωής και 

αναζήτηση της θεϊκής. 

Από τη θεία βούληση 

προκύπτει η ευδαιμονία. 

Η θεϊκή θρησκεία 

υπερέχει. Να βλέπουμε 

πέραν της κοινής γνώμης 

και να εκτιμούμε τα 

ιδιωτικά και τα 

απόρρητα./ XXI..111 

΄ό.π. XXI.  107 

5 . «Μελανούρου 

απέχου¨χθονίων γαρ εστι 

θεών» 

Να ακολουθήσουμε την 

ουράνια πορεία και να 

ενωθούμε με τους 

νοερούς θεούς 

,ακολουθώντας την 

καλλίτερη λατρευτική 

στάση και αυτήν που 

Ό.π XXI.107 
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αρμόζει στους 

ανώτερους θεούς. / 

XXI..112. 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 

ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ 

Προτρεπτικός επί 

Φιλοσοφίαν 

ΧΩΡΙΑ 

6. «Γλώσσης προ των 

άλλων κράτει  θεοίς 

επόμενος» 

Προτροπή προς σοφία 

Το πρωταρχικό έργο της 

σοφίας είναι να στρέφει 

το λόγο προς τον εαυτό 

του και να τον εθίζει στη 

σιωπή για να 

ολοκληρώνεται 

επιστρέφοντας στον 

εαυτό του και στη 

συνέχεια υποκύπτοντας 

στους  θεούς. Καθώς ο 

νους επιστρέφει στον 

εαυτό του, τίποτε δεν τον 

ολοκληρώνει πέραν της 

υποταγής του στους 

θεούς./ XXI..112 

Ό.π XXI.107 

 

. «Ανέμων πνεόντων την 

ηχώ προσκύνει.» 

Γνώρισμα της θείας 

σοφίας .Πρέπει να 

αγαπούμε τα πράγματα 

που ομοιάζουν με τις 

θείες ουσίες και δυνάμεις. 

Όταν αυτές 

Ό.π XXI.107 
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δραστηριοποιούνται 

πρέπει να τιμούμε και να 

σεβόμαστε με τον 

καλλίτερο δυνατό τρόπο 

το αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας αυτής./ 

XXI.112 

23. «Θεού τύπον μη 

επίγλυφε δακτυλίω» 

O άνθρωπος πρέπει να 

φιλοσοφεί και να 

σκέπτεται τους 

υπάρχοντες ασώματους  

θεούς. Οι χαράξεις πάνω 

σε δαχτυλίδια δηλώνουν 

το δεσμό που προκύπτει 

από το ίδιο το δαχτυλίδι, 

τη σωματική του φύση, 

την αισθητή μορφή του 

και την όψη-ως να είναι 

παρόμοια των υπόλοιπων 

ζώων-μέσω της χάραξης , 

από την οποία πρέπει να 

αποφεύγουμε τις 

παραστάσεις του γένους 

των θεών, διότι το γένος 

αυτό είναι αιώνιο και 

νοητό , και πάντοτε 

υπάρχον σύμφωνα με τον 

εαυτό του και κατά τον 

ίδιο τρόπο/βλ XXI.120. 

Ό.π. XXI 107 

25. «Περί θεών μηθέν 

θαυμαστόν απίστει, μηδέ 

περί θείων δογμάτων» 

Σε κάθε περίπτωση 

είμαστε κατώτεροι των 

θεών. Οι θεοί είναι 

παντοδύναμα όντα. Δεν 

Ό.π. XXI 107 
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πρέπει να 

αμφισβητούνται οι θεοί. 

Αλλά δεν πρέπει να 

αμφισβητείται και η 

Πυθαγόρεια φιλοσοφία, 

διότι στηρίζεται σε 

μαθηματικά και 

επιστημονικές θεωρίες, 

καθώς επαληθεύονται 

από αποδείξεις και 

συνοδεύονται από την 

αναγκαιότητα./. XXI.111 

37.»Κυάμων απέχου» Να αποφεύγουμε κάθε τι 

που φθείρει τη σχέση μας 

με τους θεούς και τη 

μαντική/ΧΧΙ 125 

Ό.π.  ΧΧΙ 108 

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 

ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ-ΦΡΟΝΗΣΗ-

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ 

 

Προτρεπτικός επί 

Φιλοσοφίαν 

ΧΩΡΙΑ 

8.”μαχαίρη πυρ μη 

σκάλευε¨» 

Αφορά τη φρόνηση. Να 

μην προκαλούμε 

άνθρωπο που έχει 

έμπυρη ψυχή και πολλές 

επιθυμίες ούτε 

αντιμιλώντας ούτε 

συζητώντας εριστικά 

μαζί του.Έτσι 

κατασβέννυται η φωτιά 

Ό.π.. XXI 107 
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που υπάρχει στο θυμικό./ 

XXI..112 

9.»την οξίδα αποστρέφειν 

από σαυτού» 

Προτροπή για 

χρησιμοποίηση της 

φρονήσεως αντί του 

θυμού. Το θυμικό 

στερείται λογισμού και 

φρονήσεως . Ο 

άνθρωπος οφείλει να 

καθιστά την ψυχή του 

γαλήνια και να διαθέτει 

εγκράτεια./ ΧΧΙ.113 

Ό.π ΧΧΙ 107 

11.»εις μεν υπόδησιν τον 

δεξιόν πόδα πάρεχε,εις δε 

ποδόνιπτρον τον 

ευώνυμον»  

Προτροπή για πρακτική 

φρόνηση. Οι σπουδαίες 

πράξεις να τίθενται προς 

τα δεξιά, οι φαύλες να 

τοποθετούνται στα 

αριστερά και να 

απορρίπτονται./ ΧΧΙ.113 

Ό.π ΧΧΙ.113 

12 “Περί Πυθαγορείων 

άνευ φωτός μη λάλει» 

Προτροπή για φρόνηση 

του νου .Το φως αυτό 

ομοιάζει με το φως της 

ψυχής ,και την οδηγεί 

στο φως./ΧΧΙ .114 

Ό.π ΧΧΙ. 107 

14.»Αποδημών της οικίας 

μη επιστρέφου.Έρινύες 

γαρ μετέρχονται» 

Προτροπή στη 

φιλοσοφία και στη 

νοητική αυτενενέργεια 

.Στόχος η σοφία. Όταν 

κάποιος αρχίσει να 

φιλοσοφεί, δεν πρέπει να 

παρασύρεται και να 

επιστρέφει στα 

Ό.π.ΧΧΙ .107 
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προηγούμενα, και να 

συναναστρέφεται με τα 

σωματικά πράγματα που 

είχε συνηθίσει. Τότε θα 

χρειασθεί μεγάλη 

μετάνοια, που την 

ονόμασε ‘Ερινύα» ΧΧΙ 

.115 

15.»Προς ήλιον 

τετραμμένος  μη ούρει» 

Προτροπή για 

φιλοσοφία,άνοδος προς 

τους θεούς και τη σοφία 

δια του στοχασμού περί 

ουρανίων σωμάτων/ΧΧΙ 

.115 

Ό.π.ΧΧΙ .107 

16.»Δαδίω θάκον μη 

απόμασσε» 

Προτροπή για τη 

φιλοσοφία,η οποία 

συμβολίζεται με τη 

δάδα/ΧΧΙ .116 

Ό.π.ΧΧΙ.107 

17. «Αλεκτρυόνα τρέφε 

μεν μη θύε δε¨μήνη γαρ 

και ηλίω καθιέρωται» 

Προτροπή για 

φιλοσοφική θεώρηση 

του σύμπαντος. ΧΧΙ 116 

Ό.π. XXI .107 

18.¨»Επί χοίνικι μη 

καθέζου» 

Ιδιαιτέρως Πυθαγόρειο. 

Σημασία έχει η ψυχή και 

μάλιστα το πρώτο μέρος 

της, ο νους. .Η  τροφή 

του νου δεν μετράται με 

τη χοίνικα, αλλά με τη 

θεωρία και τη 

μάθηση./ΧΧΙ. 117 

Ό.π.ΧΧΙ .107 

 

20.»Εν οδώ μη σχίζε» Οδός η φιλοσοφία προς 

τη σοφία. Η φιλοσοφία 

Ό.π.ΧΧΙ .107 
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που ασχολείται με τα 

νοητά , τα άυλα  και τα 

αιώνια, όσα δηλαδή 

είναι όμοια με τον εαυτό 

τους, είναι  η φιλοσοφία 

που στηρίζεται στην 

αλήθεια  και σε 

μαθηματικές 

αποδείξεις./ΧΧΙ .118 

 

22.»Δακτύλιον μη φόρει» Προτροπή για μελέτη 

της Πυθαγόρειας 

φιλοσοφίας, η οποία 

διαχωρίζει την ψυχή 

μέσω του νου  από όλα 

τα σωματικά και 

ασχολείται με τα νοητά 

και τα άυλα ,με τη 

βοήθεια των 

θεωρητικών 

μαθημάτων. 

Ό.π.ΧΧΙ .107 

24»Παρά λύχνον μη 

εσοπτρίζου¨» 

Απολύτως Πυθαγόρειος  

τρόπος , να φιλοσοφούμε 

περί των νοητών/ΧΧΙ 

.120 

Ό.π.ΧΧΙ .107 

29.»Στρωμάτων αναστάς 

συνέλισε αυτά και τον 

τύπον συνστόρνυε»» 

Προτροπή προς 

φιλοσοφία νοητών με τη 

συνδρομή της 

λογικής./ΧΧΙ. 123 

Ό.π.ΧΧΙ .108 

31.»Εγκέφαλον μη έσθιε» Το νοητό και τα 

ηγεμονικά όργανα της 

διανοητικής αντίληψης 

Ό.π.ΧΧΙ .108 
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πρέπει να τα σέβεται ο 

άνθρωπος , διότι με το 

όργανο της νοητικής 

αντίληψης μπορεί να 

αποκτηθεί θεωρία, 

επιστήμη και καθολική 

σοφία./ΧΧΙ. 123 

32.»Αποκαρμάτων σων 

και απονυχισμάτων 

κατάπτυε» 

Δια της ψυχής και του 

νου να προτιμώνται όσα 

αποδεικνύονται μέσα 

από την επιστήμη των 

θεωρημάτων /ΧΧΙ. 124 

Ό.π. ΧΧΙ. 108 

34.»Χύτρας ίχνος από 

σποδού αφάνιζε 

¨Προτροπή για 

φιλοσοφία και διαύγεια 

του νου/ΧΧΙ. 124 

Ό.π. ΧΧΙ. 108 

35.»Χρυσόν εχούση μη 

πλησίαζε επί τεκνοποιΐα» 

Προτροπή για 

φιλοσοφία των 

νοητών/ΧΧΙ .124 

Ό.π. ΧΧΙ. 108 

36.»Προτίμα το σχήμα 

και βήμα του σχήμα και 

τριώβολον» 

Προτροπή για μελέτη 

της Πυθαγόρειας 

φιλοσοφίας./ΧΧΙ .125 

Ό.π. ΧΧΙ .108 

38.»Μολόχην επιφύτευε 

μεν, μη έσθιε δε.» 

Πρέπει να 

μεταβιβάζουμε τη 

διάνοιά μας , διότι έτσι 

θα ανακαλύψουμε την 

ποικιλία, την 

πολυπλοκότητα ,τη 

θαυμαστή αφθονία της 

ενώσεως του κόσμου και 

τη σημασία της 

σύμπνοιας των 

πραγμάτων/ΧΧΙ .125 

Ό.π. ΧΧΙ .108 
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ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΑ 

ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΦΙΛΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΑΡΕΤΕΣ 

  

10.»Ανδρί 

επανατιθεμένω μεν 

φορτίον συνέπαιρε, μη 

συγκαθαίρει δε 

αποτιθεμένω» 

Προτροπή για ανδρεία. Οι 

Πυθαγόρειοι το σύμβολο 

αυτό το αποκαλούσαν 

«Ηράκλειο»,διότι 

θεωρούσαν πως 

επιβεβαιώνεται από τον 

Ηρακλή. Τα 

κατορθώματα 

επιτυγχάνονται μέσα από 

τη δράση και την 

εργασία./ΧΧΙ .114 

Ό.π.ΧΧΙ . 107 

 

19.»Γαμψώνυχον 

μηδέν παράτρεφε» 

Ιδιαιτέρως Πυθαγόρειο..Ό  

άνθρωπος πρέπει να είναι 

κοινωνικός ,να προετοιμάζει 

τους άλλους για να του 

μοιάζουν, να εθίζει τον εαυτό 

του να δίνει και να παίρνει ,να 

μην επιδεικνύει απληστία, να 

επιδιώκει τη δικαιοσύνη .Η 

δικαιοσύνη είναι κάποια μορφή 

ανταμοιβής ή ανταπόδοσης , 

καθώς ισοζυγίζει το πλεονάζον 

και το ελλιπές. /ΧΧΙ .118 

Ό.π.ΧΧΙ . 107 

21.»Χελιδόνα οικία μη Προτροπή για αποχή από τη Ό.π.ΧΧΙ  .107 
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δέχου.» νωχέλεια/ΧΧΙ .119 

25.»Ασχέτω γέλωτι μη 

έχεσθαι» 

Προτροπή για λογική και 

εγκράτεια/ΧΧΙ. 121 

Ό.π. ΧΧΙ .108 

27.»Παρά θυσία μη 

ονυχίζου» 

Προτροπή προς φιλία./ΧΧΙ  
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ΣΟΦΙΑ ΦΡΟΝΗΣΙΣ 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

Και διεκόσμει θρησκείαις τε και 

μαθήμασι και διαίταις εξαιρέτοις 

, ευσταθεία τε ψυχής και 

καταστολή σώματος , ων τε 

ελάλει ή έπραττεν ευδία  και 

αμιμήτω τινί γαλήνη, μήτε οργή 

ποτέ μήτε γέλωτι μήτε ζήλω μήτε 

φιλονεικία μήτε άλλη ταραχή ή 

προπετεία αλισκόμενος  /II.. 10-
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Ωφεληθείς ουν παρά Θάλεω τα τε 

άλλα και χρόνου μάλιστα 

φείδεσθαι, και χάριν τούτου 

οινοποσία τε και κρεωφαγία και 

έτι πρότερον πολυφαγία 
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καθαρότητα ψυχής, διαρκής σωματική 

υγεία 
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και ευαναδότων εδωδή 
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Εις ωφέλειαν και επανόρθωσιν 
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…μαθήματα δε και θεωρία και 

τα επιστημονικά πάντα, όσαπερ  

ομματοποιά της ψυχής ως 

αληθώς και καθαρτικά της υπό 

των άλλων επιτηδευμάτων του 

νού τυφλώσεως , προς το 

κατιδείν δυνηθήναι τας όντως 

των όλων αρχάς και αιτίας…VI 
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Πολιτεία δε η βελτίστη και 

ομοδημία και «κοινά τα φίλων» 

και θρησκεία θεών και οσιότης 

προς κατοιχομένους , νομοθεσία 

τε και παιδεία και εχεμυθία και 

φειδώ των άλλων ζώων και 

εγκράτεια και σωφροσύνη και 

αγχίνοια και θειότης και τα άλλα 

αγαθά , ως ενί ονόματι 

περιλαβείν , ταύτα πάντα τοις 

φιλομαθούσιν αξιέραστα και 

περισπούδαστα  δι΄αυτόν 

εφάνη/VI 32 
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Υποφυομένης δε άρτι της 

Πολυκράτους  

τυραννίδος…προορώμενος τε οι 

χωρίσει και ως εμπόδιος έσται τη 

αυτού προθέσει και τη αντί 

πάντων σπουδαζομένη 

φιλομαθεία, …/ΙΙ11 
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Παρακαλούσης αυτόν δημοσία 

της πατρίδος ωφελείν άπαντας 

και μεταδιδόναι των ενθυμίων 

,…/V20 

 

 

 

Και πρώτον μέν διατριβήν εν τη 

πόλει κατεσκεύασε το 

Πυθαγόρου καλούμενον έτι και 

νυν ημικύκλιον , εν ώ νυν Σάμιοι 

περί των κοινών βουλεύονται , 

νομίζοντες δειν περί των καλών 

και των δικαίων και των 

συμφερόντων  εν τούτω τω τόπω 

ποιείσθαι την ζήτησιν, ον 

κατεσκεύασεν ο πάντων τούτων 

ποιησάμενος την επιμέλειαν. /V 

26 

 

 

 

Ήδη γαρ μεγάλην επίδοσιν της 

φιλοσοφίας εχούσης και της 

Ελλάδος απάσης θαυμάζειν 

αυτόν προαιρουμένης και των 

αρίστων και των φιλοσοφωτάτων 

εις την Σάμον δι΄εκείνον 

παραγεγονότων και βουλομένων 

κοινωνείν της παρ΄εκείνου 

παιδείας , υπό των αυτού 

πολιτών εις τας πρεσβείας πάσας 

ελκόμενος και μετέχειν 

αναγκαζόμενος των αυτών 

λειτουργιών,και συνιδών ότι της  

τοις της πατρίδος νόμοις 

πειθόμενον χαλεπόν αυτού 

μένοντα φιλοσοφείν, και διότι  

πάντες οι πρότερον 

φιλοσοφήσαντες επί ξένης τον 

βίον διετέλεσαν , ταύτα πάντα 

παρ΄αυτώ διανοηθείς και φεύγων 

τας πολιτικάς ασχολίας, …την 

περί παιδείαν ολιγωρίαν των τότε 

την Σάμον παραιτούμενος, 

απήρεν εις  την Ιταλίαν…VI 28-

29 
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Κοινά τα φίλων       
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 Μαθήματα δε 

και θεωρία και 

τα 

επιστημονικά 

πάντα,όσαπερ  

ομματοποιά 

της ψυχής ως 

αληθώς και 

καθαρτικά της 

τπό των άλλων 

επιτηδευμάτων 

του νού 

τυφλώσεως 

,προς το 
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κατιδείν 

δυνηθήναι τας 

όντων των 

όλων αρχάς 

και αιτίας 

…VI 32 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Με βάση τους ανωτέρω πίνακες θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στην 

κατηγοριοποίηση των πυθαγορείων συμβόλων τις διανοητικές αρετές με 

προεξέχουσα την αρετή της φρονήσεως, την έμφαση μάλιστα στη σοφία ως 

τέλος της φιλοσοφίας. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατηγορία 

των ηθικών αρετών  και τέλος τις μαθηματικές αρετές με προεξέχουσα την 

αρετή της δικαιοσύνης. Ξεχωριστή φυσικά είναι η περίπτωση της 

θεολογικής ηθικής και θρησκευτικής αντίληψης .Ο Ιάμβλιχος θεωρεί ότι η 

φιλοσοφία κατά τον Πυθαγόρα  είναι ο ηγεμόνας της παιδείας (42). Η σοφία 

είναι ανώτερη από τη λογική και τη διάνοια, κρίνει μόνη της τα αγαθά είναι 

η όψη των νοητών ,η δύναμη των πιο θεϊκών και ο οφθαλμός των νοερών. 

Είναι τέλος η πρώτη αιτία της δημιουργίας στον κόσμο, της πρώτης 

γέννησης και της πρώτης τάξης.(43)Παράλληλα θεωρείται αναγκαία η 

απόκτηση θεωρητικής και θεολογικής σοφίας ,με στόχο την απόκτηση της 

αρετής της φρονήσεως ,την κατανόηση της φιλοσοφίας και της λογικής και 

τον έλεγχο του νου καθεαυτού  (44).Σκοπός του ανθρώπου καθίσταται η 

θεώρηση του λόγου της ολότητος της φύσεως και της σοφίας. Αν ο 

θεωρητικός λόγος του ανθρώπου γνωρίζει το λόγο της ολότητος της 

φύσεως και αν η σοφία του συλλαμβάνει και θεωρεί επιστημονικά τη 

φρόνηση των όντων που πραγματικά υπάρχουν, τότε ο λόγος αυτός είναι 

μέρος του καθολικού λόγου και της νοερής φύσεως.(45) 

H  σοφία  ανακαλύπτει τις αρχές όλων των όντων, περιέχει τους καθολικούς 

λόγους όλων των πραγμάτων ,θεωρεί και διαλογίζεται σχετικά με αυτούς. Η 

σοφία ομιλεί για τους λόγους των δικών της αρχών.(46)Το αγαθόν μάλιστα 

προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη διάσταση στους Πυθαγορείους: τα 

αγαθά(πλούτος, υγεία, κάλλος), μόνον όταν οδηγούνται από τη φρόνηση και 

τη σοφία, τότε είναι ύψιστα αγαθά. Τα αγαθά αυτά καθ΄εαυτά είναι 

ουδέτερα. Μόνον η σοφία είναι αγαθόν. Παράλληλα έχει σημασία η ορθή 
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χρήση των αγαθών. Ο άνθρωπος πρέπει να θηρεύει τη σοφία, προκειμένου 

να οδηγηθεί στην ευδαιμονία,. Για το λόγο αυτό πρέπει να φιλοσοφεί. Από 

την άποψη αυτή η φιλοσοφία(47) είναι όρεξη και κατάκτηση της επιστήμης 

Τέλος ο Θεός είναι η ουσία, η αιτία και η αρχή ολόκληρης της αλήθειας και 

της ευδαιμονίας.(48)Για τον άνθρωπο έχει σημασία η απόκτηση της θεΐκής 

ευδαιμονίας . Με το δαίμονα ανυψώνεται προς το θεϊκότερο και 

πρωταρχικό στοιχείο της ουσίας, καθώς ο δαίμων αποτελεί μέσο 

εξαγνισμού  κάθε εραστή των θεών. Μέσω του δαίμονος πραγματοποιείται 

η απελευθέρωση από τα κακά, η αληθής γνώση του χαρακτήρα και της 

ποιότητας της δαιμόνιας και της μακάριας ζωής.(49) Ο σκοπός της 

ανθρώπινης ζωής θα πρέπει να είναι η ομοίωση της ψυχής προς τους θεούς. 

Δια του αιθέρος η ανθρώπινη φύση γειτνιάζει προς την καθαρότητα των 

θεών . Η αθάνατη ζωή είναι η αρχική κατάσταση του ανθρώπου.(50)Η  

ανθρώπινη φύση διαθέτει διφυή χαρακτήρα: ο ένας χαρακτήρας είναι 

αυτός που αποκτούμε επειδή γεννιόμαστε ως ξένο ζώο, ενώ η σύμφυτος έρις 

ακολουθεί τη ζωή ως συνέπεια. Οι Πυθαγόρειοι προτρέπουν να 

αποφεύγουμε την ΄΄Έριδα και να την υποκαταστήσουμε με τη νοερή 

ενάργεια ,που είναι ενοειδής και μη διαλεκτική ,δεν είναι βλαπτική αλλά 

αγαθή. Η νοερή ενάργεια εγκαταλείπει την σύμφυτον έριν και 

προσλαμβάνει την γενεσιουργόν φύσιν , η οποία εμπεριέχει αφ’έαυτής όλα 

τα πράγματα που έχουν την τελειότερη ζωή.(51) 

Η φιλία κατά τους Πυθαγόρειους μεταξύ ανθρώπων και θεών και η 

επίτευξη της ενθέωσης των ευδαιμόνων φίλων  προκύπτει με τη βοήθεια 

της θεουργίας. Κατά τον Ιάμβλιχο οι τρόποι της θεολογίας και της 

φιλοσοφίας, δηλαδή της προοπτικής διαλεκτικής , από μόνοι τους είναι 

ανεπαρκείς και έχουν την ανάγκη των δυνατών και των αρρήτων 

έργων..(52)Αυτή η πίστη αναφορικά με την ανθρώπινη φύση , που σαφώς 

διακρίνει πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου τη δυνατότητα της 

εμπειρίας του θείου , είναι καταλυτική μέσω της φιλίας. Με τον τρόπο αυτό 

τα φαινόμενα αποκαλύπτονται στην ολότητά τους και κατ΄επέκταση 

διερμηνεύεται η ολότητα της ύπαρξης.. Η φιλία των θεών οδηγεί τον 

Πυθαγόρα στην αγκαλιά του Απόλλωνος και από εκεί ο φιλόσοφος , ο 

δαίμων και θεϊκός άνδρας (53) επιστρέφει στον κόσμο των εναντίων και της 

μεταβολής για να διδάξει στους εκλεκτούς, στους ομακόους, έναν νέο 
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κόσμο, καθολικότερο , τον οποίο έρχεται να ρυθμίσει και να οργανώσει 

σύμφωνα με τη θεϊκή σοφία. Το εγχείρημα του Πυθαγόρα  στηρίζεται στο 

ότι η κρυμμένη ύπαρξη προηγείται της σταθερότητας που αποδίδεται στην 

ηθικά καθορισμένη έννοια της φιλίας και ότι η φιλία είναι η ουσιαστική 

συνέχεια των φυσικών δυνάμεων . 

Σύμβολα και ακούσματα είναι οι τρόποι των φίλων . Και οι Πυθαγόρειοι τα 

κρατούν κρυφά  , μονάχα για τον εαυτό τους. Στους τυχαίους , κατά τον 

Ιάμβλιχο,(54)  φαίνονται γελοία και α-νόητα. Διότι οι φίλοι, κατά τον 

Πλούταρχο (55) προοδεύουν στην αρετή, ενώ οι δεσμώτες και οι αγελαίοι 

φθονούν και ζηλεύουν , ταπεινώνοντας και στενοχωρώντας τους 

φιλοσόφους. 

Υπενθυμίζοντάς μας μάλιστα τον Πλάτωνα, ο Πλούταρχος παρομοιάζει 

τους αφιλοσόφητους με τα «σκυλάκια» που τραβούν και κατασπαράσσουν 

όποιον τύχει να βρουν κάθε φορά κοντά τους.(56) 

Τα είδη της φιλίας σύμφωνα με τους Πυθαγορείους (57) είναι κατά πρώτον η 

φιλία των θεών προς τους ανθρώπους. Ακόμη είναι η φιλία των δογμάτων 

μεταξύ τους, η φιλία της ψυχής με το σώμα και του λογικού με τα είδη του 

παραλόγου, η φιλία των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή οι πολιτικές, 

διεθνείς και προσωπικές σχέσεις, η φιλία μερικών αλόγων ζώων, η φιλία 

των εναντίων δυνάμεων , οι οποίες είναι κρυμμένες μέσα στο θνητό σώμα. 

Τα είδη αυτά προκύπτουν μέσω της ευσέβειας και της επιστημονικής 

λατρείας, της φιλοσοφίας και της θεωρίας, της υγιούς νομιμότητας , της 

ορθής φυσιολογίας, μιας όχι διεστραμμένης σχέσης, της φυσικής 

δικαιοσύνης, της υγείας, της υγιεινής διατροφής και της σωφροσύνης. 

Πίστη, συνεπώς, και γνώση, φιλοσοφία και θεουργία, διάνοια, ορθή γνώμη, 

καθαρή ψυχή και σωματική υγεία, είναι κατά τον Ιάμβλιχο , τα αναγκαία 

συστατικά του τρόπου της φιλίας των Πυθαγορείων.(58) 

Η φιλία έτσι ορίζεται ως το βαθύτερο ρίζωμα της ευημερίας των κοσμικών 

στοιχείων , διαπερνά ολόκληρο το σύστημα του Πυθαγορισμού και 

οργανώνει τη διάνοια , την ψυχή και τον υλικό κόσμο σύμφωνα με τον 

τρόπο της πρώτης αρχής, αυτής του Ενός.(59) 

Αξίζει να επισημάνουμε ,πως, όταν ερώτησαν τον Πυθαγόρα τι είναι φίλος, 

απάντησε: άλλος εγώ, και πως η φιλία είναι εναρμόνιος ισότης. Είναι ο 

πρώτος αρχηγός θρησκευτικού-ηθικού –πολιτικού  επιστημονικού 
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κινήματος ,  ο οποίος ανύψωσε τη γυναίκα στο ίδιο επίπεδο με τον άνδρα. 

Κατά τον Πυθαγόρα : «άπας ο βίος συντέτακται προς το ακολουθείν τω 

θεώ…Επειδή γάρ έστι τε θεός και ούτος πάντων κύριος δειν ομολογείται 

παρά του κυρίου το αγαθόν αιτείν» (60) 

Κατά τον Ιάμβλιχο(62) το σύνολο των «ακουσμάτων» διαιρείται σε τρείς 

κατηγορίες: στην πρώτη εντάσσονται όσα ακούσματα αποκαλύπτουν τι 

εστι/.Δεύτερα είναι όσα αποκαλύπτουν την τελειότητα κάθε ποιότητας,τι 

μάλιστα και, τέλος, όσα δηλώνουν τι πρακτέον. Οι διακρίσεις αυτές 

σχετίζονται με οντολογικούς, θρησκευτικούς και ηθικούς προβληματισμούς 

αντίστοιχα. .Στην  τελευταία κατηγορία τα παραγγέλματα αυτά συνδέονται 

με το τον ενδεδειγμένο πυθαγόρειο τρόπο ζωής  ,ενώ ο συμβολικός 

χαρακτήρας γενικά των ακουσμάτων είναι διττός: από τη μια πλευρά το 

ένα , το προφανές επίπεδο ανάγνωσής  και πρόσληψής τους, σχετίζεται με 

την καθημερινή ζωή και πρακτική, ενώ το άλλο επίπεδο 

αποκρυπτογραφείται μόνο από τους μυημένους.(63)Ο δρόμος αυτός θα 

οδηγήσει αργότερα τον Πλάτωνα στη διάκριση ανάμεσα στον ορατό και 

στο νοητό κόσμο . (64)   Μάλιστα ο διττός αυτός γενικά χαρακτήρας του 

Πυθαγορισμού διαφαίνεται εκτός των άλλων και στο γεγονός πως στους 

κόλπους της Πυθαγόρειας σχολής ήταν αποδεκτοί και οι ξένοι και οι 

γυναίκες, ένα κατ΄εξοχήν δημοκρατικό στοιχείο, αλλά από την άλλη ο 

αριστοκρατικός χαρακτήρας της σχολής σε συνδυασμό με τους πολιτικούς 

αγώνες στον Κρότωνα  υποδεικνύουν το αίτημα ο περιβάλλον κόσμος να 

είναι νοητός. Το αίτημα αυτό το κατανοούν μόνο οι μυημένοι αλλά και στις 

δυο περιπτώσεις τονίζεται η νομιμότητα της γνώσης του περιβάλλοντος 

κόσμου, ο οποίος δεν είναι ατομικό προνόμιο αλλά κοινό κτήμα.(65) 

Παράλληλα στα Χρυσά έπη (66) εμφαίνεται και αποτυπώνεται συνολικά και 

συνοπτικά η ηθική των Πυθαγορείων. Στο κείμενο αυτό εμπεριέχονται 

συμβουλές για την οφειλόμενη τιμή προς το Θείο (στίχ. 1-5, 48-51), περί 

όρκου(στίχ. 47-48), για την απόδοση τιμής στους γονείς και συγγενείς (στίχ. 

4), περί φίλων και φιλίας(στίχ. 5-8), περί εγκρατείας(στίχ. 9-12) με 

ιδιαίτερη επισήμανση στην αξία της αυτογνωσίας και  της αιδούς , περί 

δικαιοσύνης  λόγω και έργω(στίχ. 13), περί ευβουλίας(στίχ. 14, 27-29, 39, 

42-46), για τον πλέον ευδαίμονα βίο (στίχ. 14, 17-26, 30-31, 53-71), για την 
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υγιεινή δίαιτα(στίχ. 32-38, 40-41), περί μέτρου(στίχ. 34, 37-38), για τη 

συνείδηση(στίχ. 42), για τα αγαθά και τα δεινά των ανθρώπων(στίχ. 53-60). 

Κατά την Πυθαγόρεια ηθική απαιτείται συνεπώς σπουδή και προθυμία 

προς την κατά το δυνατόν μίμηση του Θείου, βίος εναρμόνιος, εύτακτος , 

κόσμιος και σύμμετρος. Αυτός ο βίος μπορεί να επιτευχθεί με αποχή από 

κάθε κακία και αδικία , αμετρία και ασυδοσία, ακρισία και ψεύδος, με 

άσκηση κάθε αρετής στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, δηλαδή με άσκηση της 

εγκράτειας, της καρτερίας, της επαγρυπνήσεως ως προς εαυτόν, του 

σεβασμού και της ευπείθειας προς τους θεούς, τους γονείς, τους άρχοντες, 

τους νόμους της πολιτείας, με την πίστη και την αφιλοκέρδεια προς τους 

φίλους, με την ευγνωμοσύνη προς τους ευεργέτες, με τη φιλαλήθεια , τη 

δικαιοσύνη και την επιείκεια προς όλους. Θ α μπορούσε να θεωρηθεί πως  

όλη η Πυθαγόρειος ηθική συνοψίζεται στο σίχο 42 από τα  Χρυσά έπη:»  

«πη παρέβην, τι δ΄έρεξα, τι μοι δέον ουκ ετελέσθη». Η Πυθαγόρειος ηθική 

αποτελεί από την άποψη αυτή μια πρόταση για αγέρωχη και απαθή στάση 

απέναντι στα δεινά της ζωής, μια φιλοσοφική εμβάθυνση σε αυτά, μια 

ηρωϊκή και αξιοπρεπή στάση  με μετριοπάθεια , σύνεση , πραότητα, 

ευγενική επιφυλακτικότητα, λελογισμένη στάση έναντι των ανθρωπίνων. Η 

ευβουλία, η σύνεση, η ευσέβεια, το δέον να πραχθεί, μέσα στο βίο 

αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της Πυθαγόρειας ηθικής. 

   

                   Βασικό εκτός των άλλων χαρακτηριστικό του τρόπου ζωής τους ήταν 

και ο μυστικιστικός χαρακτήρας της σχολής που συνδεόταν άμεσα και με τον 

τρόπο αναγνώρισης των μαθητών. Η πεντάλφα και  ο γνώμων ράβονταν στις 

ενδυμασίες των μαθητών και  με τη χρήση των συμβόλων επικοινωνούσαν 

μεταξύ τους.(67)Παράλληλα στο πλαίσιο της επιστημονικής ενασχόλησης με τα 

μαθηματικά υπήρχαν και θεολογικά μαθήματα, των οποίων οι δογματικές 

θεωρήσεις περί ψυχής (68) την οποία θεωρούσε αθάνατη και γενικότερα του θείου 

συνδέθηκαν με εκείνες των μαθηματικών , αφού οι πρώτες οδήγησαν στην   

αναζήτηση των κοσμογονικών αρχών και στην ανάπτυξη της θεωρίας της 

αρμονίας του σύμπαντος Κόσμου. Σχετικά με τη θεωρία περί ψυχής συνδέεται 

και το ότι οι Πυθαγόρειοι πίστευαν στην μετεμψύχωση (69), γεγονός που τους  

οδήγησε στην αποχή από τη λήψη ορισμένων τροφών και ιδιαίτερα του κρέατος. 

Ως προς την πολιτική επιστήμη και ηθική  η επιστημονική ενασχόληση των 
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Πυθαγορείων περιεστράφη κυρίως στην πρακτική εφαρμογή  με την έννοια της 

συμμετοχής των Πυθαγορείων στην πολιτική ζωή του Κρότωνα. Είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι οι μαθητές μάθαιναν να νομοθετούν και μάλιστα 

αναφέρονται ονόματα νομοθετών που λατρεύτηκαν ως ισόθεοι.(70)       

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο Πυθαγόρας έφερε αδιαμφισβήτητα από την Αίγυπτο την εικόνα μιας σταθερής 

κοινοβιακής ζωής , αφιερωμένης στην επιστημονική και ηθική καλλιέργεια σε 

όλη την πορεία της ζωής. Η Πυθαγόρειος σχολή υπήρξε για το δυτικό κόσμο το 

πρώτο υπόδειγμα σχολής ,η οποία από τη μια πλευρά διατηρούσε τις 

ιδιαιτερότητές της και από την άλλη πλευρά παρουσίασε το πρώτο υπόδειγμα 

μιας κοινωνίας ανοιχτής στο οικουμενικό, λόγω του πολιτικού της ρόλου και της 

έμφασης που έδιδε στη φιλοσοφία.(71)Πρώτος ο Πυθαγόρας θα αποκαλέσει τον 

εαυτό του φιλόσοφο με την έννοια του ανθρώπου ο οποίος αναζητεί μια καθαρά 

ανθρώπινη σοφία. Παράλληλα στον ίδιο τον Πυθαγόρα ή τον Πυθαγορισμό 

ανήκει η επιδίωξη της αποδεικτικής γνώσης που μπορεί να ονομασθεί 

«επιστήμη» και από την οποία αντλεί τη νομιμοποίηση της θεωρητικής αλλά και 

της πρακτικής ηθικής της. Υπό το πρίσμα αυτό ο Πυθαγορισμός είναι στο μέσον 

των αντιθέσεων που από τη μια πλευρά χαρακτηρίζονται ως εσωτερισμός-ιερό-

θρησκευτικό και από την άλλη εξωτερισμός- κοσμικό-λαϊκό. Αν και η 

Πυθαγόρειος σχολή έτεινε στο απόρρητο και στις απαγορεύσεις, ο Πυθαγορισμός 

στο τέλος διευρύνθηκε και γονιμοποίησε τη φιλοσοφία, δηλαδή την αποδεικτική 

και ανιδιοτελή γνώση, τη γνώση που αυτοκρίνεται και επιδιώκει τη μέγιστη 

δυνατή αντικειμενικότητα.(72) 

Επομένως η Πυθαγόρειος ηθική φέρει χαρακτήρα θρησκευτικό και 

κοινωνικό. Υπέρτατη αρχή είναι να ακολουθεί ο άνθρωπος το Θεό και να 

προσπαθήσει να ομοιωθεί με αυτόν. Ο ανθρώπινος βίος είναι οδός προς 

αγνισμό της ψυχής, έργο επομένως και σκοπός της ζωής κάθε ανθρώπου 

είναι ο ηθικός καθαρμός και η τελείωσή του. Η σύλληψη του Θείου από τον 

Πυθαγόρα είναι απαλλαγμένη από την κοινή ανθρωπομορφική σύλληψη 

των Ελλήνων. Την κατέστησε μάλιστα αυτή τη σύλληψη δραστικότατη 

αρχή της ηθικής βελτιώσεως αφού τη συνέδεσε με το δόγμα της αθανασίας 

δια της εννοίας της ανταποδόσεως. Η επίμονη καθημερινή άσκηση 

αυτογνωσίας και ετοιμότητας της συνείδησης δεν  καταδεικνύει μόνον την 



28 

 

ηθική αξία ελέγχου της συνείδησης. Αυτή η μνημονική προσπάθεια, αν 

κατόρθωνε να περιλάβει την ιστορία της ψυχής  , θα έδινε στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του, να γνωρίσει την ψυχή του. Αυτή η 

αναμνηστική άσκηση(73), ως « τέντωμα όλων των δυνάμεων του πνεύματος»  

         επιδιώκει να συγκεντρωθεί η ψυχή καθαρή και αμιγής ,απαλλαγμένη από                                               

         το σώμα και να ομοιωθεί με το Θεό. 
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