
7 Σοφοί της αρχαιότητας 

Βίας ο Πριηνεύς 

Πυθαγόρειο Θεώρημα 

 



Ομάδα: 4G 

 

Μέλη: 

 Δεβλιώτης Γιώργος 

 Δημάκης Γιάννης 

 Μπούγιος Γιάννης 

 Ναλμπάντης Γιώργος 



Ένας από τους 7 σοφούς της 
αρχαιότητας ήταν ο Βίας ο 
Πριηνεύς. Ενώ ο Πυθαγόρας 
ήταν ένας σημαντικός 
μαθηματικός που έζησε τον 6ο-
5ο αιώνα π.Χ.  



 Οι σκέψεις του και οι θεωρίες του 
εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Στα 
πλαίσια της εργασίας του 1ο 
τετράμηνου η ομάδα μας θα 
ασχοληθεί με τη ζωή και τα 
αποφθέγματα του Βίαντα από την 
Πριήνη και με το πυθαγόρειο 
Θεώρημα. 



•Βίας ο Πριηνεύς 
Ο βίος του 

Από μερικούς Αρχαίους 
πνευματικούς ανθρώπους ο Βίας 
πιστευόταν σαν ο 
σπουδαιότερος από τους εφτά 
Αρχαιοέλληνες σοφούς.  
Γεννήθηκε στην Πριήνη της 
Ιωνίας γι` αυτό και έμεινε 
γνωστός σαν Πριηνεύς. Και 
πέθανε σε ηλικία 85 ετών.  



Βίας ο Πριηνεύς 
Ο βίος του 

Ήταν άνθρωπος ανιδιοτελής, 
δίκαιος, εγκρατής και 
λιτοδίαιτος. Τα δύο πιο κύρια 
γνωρίσματα του ήταν η 
ρητορική του δεινότητα και το 
ακοίμητο πνεύμα της 
δικαιοσύνης, απ` το οποίο 
διακατέχονταν. 

 



Βίας ο Πριηνεύς 
Ο βίος του 

  Στα δικαστήρια συνηγορούσε 
πάντα δωρεάν, υπερασπίζοντας σ` 
αυτά τους αδικούμενους πολίτες.  
Οι Πριηνείς τίμησαν το σοφό, τόσο 
ενόσω ακόμη ζούσε, όσο και μετά 
το θάνατό του, όταν και του 
έστησαν μεγαλοπρεπές μνημείο, το 
λεγόμενο Τευτάμειον τέμενος, από 
το όνομα του πατέρα του, που 
λεγόταν Τεύταμος ή Τεντεμίδης.  
 



Βίας ο Πριηνεύς 
Ο βίος του 

 Έγινε γνωστός για την δικαιοσύνη 
του και την ρητορική του δεινότητα. 
Σήμερα σώζονται ηθικά αποφθέγματα 
του, ως και απόσπασμα λυρικού 
ποιήματός του. Ο Σάτυρος τον 
κατανέμει ανάμεσα στους 7 σοφούς. 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


Βίας ο Πριηνεύς 
Ο βίος του 

 Σύμφωνα με τον Σάτυρο, κάποτε 
Αθηναίοι ψαράδες ψάρεψαν έναν 
χάλκινο τρίποδα που είχε την 
επιγραφή «τω σοφώ», έστειλαν τον 
τρίποδα στον Βία θεωρώντας ότι του 
ανήκει επειδή τον θεωρούσαν ως τον 
σοφότερο άνδρα . 

 



 Λέγεται ότι κάποτε απελευθέρωσε 
κάποιες γυναίκες που είχαν γίνει 
δούλες, καταβάλλοντας τα λύτρα και 
αφού τις δίδαξε και τις προίκισε τις 
έστειλε πίσω στους δικούς τους, 
στη Μεσσηνία[4]. 

 Έγραψε το ποίημα «Περί Ιωνίας, τίνα 
μάλιστ' αν τρόπον ευδαιμονοίη» με 
2000 στίχους, και πολλά γνωμικά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%82


Βίας ο Πριηνεύς 

Αποφθέγματα 
 

 

 Αρχή άνδρα δείκνυσι. 

 μτφρ: η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα  
 Νόσος ψυχής το των αδυνάτων εράν. 
 μτφρ: είναι ψυχική νόσος να επιδιώκεις τα αδύνατα  

 Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής 
μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον 

γεγονέναι.  



Βίας ο Πριηνεύς 

Αποφθέγματα 

 

 

 Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης. 
 μτφρ: να μην είσαι ούτε καλός [μέχρι αφελείας] ούτε 

κακοήθης  
 

 Άκουε πολλά, λάλει καίρια.  
 

 Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας. 
 

 Το γήρας όρμον είναι των κακών. 
 

   



Πυθαγόρας  

Πυθαγόρειο Θεώρημα  

 

 Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι 
σχέση της ευκλείδειας 
γεωμετρίας ανάμεσα στις πλευρές 
ενός ορθογωνίου τριγώνου. 
Συνεπώς αποτελεί θεώρημα της 
επίπεδης γεωμετρίας. Αυτό το 
θεώρημα ονομάστηκε και 
«Εκατόμβη» ή «Θεώρημα 
εκατόμβης». 

 



Πυθαγόρας  

Πυθαγόρειο Θεώρημα 

 

 Ισχύει και το αντίστροφο 
Πυθαγόρειο Θεώρημα: ότι δηλαδή, 
αν ισχύει η σχέση α2 = β2 + γ2. 
(όπου α το μήκος της υποτείνουσας 
και β και γ τα μήκη των δύο άλλων 
πλευρών) μεταξύ των πλευρών ενός 
τριγώνου, τότε το τρίγωνο είναι 
ορθογώνιο 


