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 Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και 
πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ από τον 
Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η 
κοινότητα στεγαζόταν σε ένα μεγάλο οίκημα, το Ομακοείον, όπου 
ο Πυθαγόρας δίδασκε τους -και των δυο φύλων- μαθητές του. Η 
διδασκαλία γινόταν με προφορικό τρόπο και οι προϋποθέσεις για 
την είσοδο των μαθητών ήταν αυστηρές. Ο μαθητής έπρεπε να 
υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, να ασκηθεί 
στην εγκράτεια, να τηρεί απόλυτη σιωπή για κάποια έτη, να 
απέχει από συγκεκριμένες τροφές και να κάνει καθαρμούς. 

 Οι γνώσεις μας για τους πυθαγόρειους, όπως και για τον ίδιο τον 
Πυθαγόρα, αντλούνται αποκλειστικά από έργα μεταγενέστερων 
συγγραφέων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι 
«Νεοπυθαγόρειοι». Αναπόφευκτα λοιπόν, είναι αδύνατον να 
αποδειχθεί τι πραγματικά ανήκει στη σκέψη του ίδιου του 
Πυθαγόρα και τι στους μαθητές του. 
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 Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, 
μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο 
κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών , δημιούργησε ένα 
άρτιο σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων που 
κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις 
και ήταν ιδρυτής ενός μυητικού φιλοσοφικού κινήματος που λέγεται 
Πυθαγορισμός. Επειδή οι περισσότερες πληροφορίες γράφτηκαν 
πολλούς αιώνες μετά τον θάνατό του, πολύ λίγες αξιόπιστες πληροφορίες 
είναι γνωστές γι΄αυτόν. Επίσης,επηρέασε σημαντικά τη φιλοσοφία και τη 
θρησκευτική διδασκαλία στα τέλη του 6ο αιώνα π.Χ., συχνά αναφέρεται 
ως σπουδαίος μαθηματικός και επιστήμονας και είναι γνωστός για το 
Πυθαγόρειο Θεώρημα που έχει το όνομά του. Γεννήθηκε σε χρονολογία 
που δεν μας είναι γνωστή, αλλά που εικάζεται πως είναι το 570 π.Χ. και 
ως επικρατέστερος τόπος γεννήσεως παραδίδεται η νήσος Σάμος. 
Πέθανε στο Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας σε μεγάλη ηλικία, περί 
το 500 - 490 π.Χ. 



 Οι Πυθαγόρειοι απέδιδαν πολύ μεγάλη σημασία στα Μαθηματικά, πρεσβεύοντας ότι αυτά 

αποτελούν την οδό για την απελευθέρωση της ψυχής. Βάσει της πεποίθησης του Πυθαγόρα 

πως «τα στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία όλων των όντων», οι Πυθαγόρειοι απέδωσαν 

στην Αριθμητική μέγιστη σημασία, μελετώντας τις ιδιότητές της. Καθώς δε ο αριθμός είναι 

κάτι που δε γίνεται αντιληπτό μέσω της αίσθησης, αλλά μέσω της νόησης, οι Πυθαγόρειοι 

αναγκάστηκαν να παύσουν να θεωρούν την ουσία των όντων ως υλική και προσιτή στις 

αισθήσεις. Αντιθέτως η ουσία γίνεται αντιληπτή, κατά τους Πυθαγόρειους, μόνο μέσω της 

αφηρημένης σκέψης. 

 Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν πως η ψυχή δε χάνεται με τον θάνατο, αλλά ακολουθεί μια συνεχή 

διαδικασία μετενσάρκωσης, σε κατώτερες ή ανώτερες μορφές ζωής κάθε φορά, έως ότου 

επιτευχθεί η τελική κάθαρση που οδηγεί τελικά στην αθανασία της. Γι' αυτό, τόσο με τα 

διδάγματα όσο και με τις ασκήσεις πειθαρχίας, καλλιεργούσαν τη φιλοσοφία της οποίας 

σκοπός είναι να καθαρίσει και να απελευθερώσει τον συσκοτισμένο νου από τα δεσμά του. 

Πίστευαν ότι μόνον ο νους μπορεί να φθάσει στη γνώση της Αλήθειας για τους Θεούς και 

τον κόσμο. Και ότι για να συμβεί αυτό χρειάζεται να τιθασευτούν οι ορμές του σώματος και 

η ταραχή που προκαλούν τα ερεθίσματα των αισθήσεων, ώστε να φθάσει κάποιος σε 

σταθερή ευδιαθεσία και εγκράτεια, απαλλαγμένος από πάθη κι ελαττώματα. 

 Η μουσική, δηλαδή η μελέτη των αριθμητικών αναλογιών της μουσικής κλίμακας 

(αρμονία), και η αριθμητική ερμηνεία της φύσης, ήταν οι κύριοι τομείς του έργου των 

Πυθαγορείων. Η διδασκαλία του Πυθαγόρα μπορεί να διακριθεί σε δύο είδη: Εκείνη με 

αντικείμενο την ηθική διαμόρφωση προς βελτίωση της ψυχής κι εκείνη με αντικείμενο την 

γεωμετρία και τα μαθηματικά προς μελέτη της περί ουρανίων σωμάτων επιστήμης. 
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 Τη θεωρία της Τετρακτύος την προώθησε ο 

Πυθαγόρας, την οποία και συνέδεσε με την ύπαρξη 

των δέκα σωμάτων του δικού μας Ηλιακού 

Συστήματος . 

 Το σχήμα τούτο το χρησιμοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι και οι 
μεταπυθαγόρειοι και αποτελείται από δέκα στιγμές τακτοποιημένες 
σ’ ένα τριγωνικό πρότυπο. Συνδέοντας έτσι τις στιγμές με 
διαφορετικούς τρόπους, προκύπτουν πολλά τρίγωνα και ορθογώνια 
σχήματα, όλα φιλικά συνδυασμένα με το Πυθαγόρειο μαθηματικό 
σύστημα με νοήματα και όρους, μέσω των οποίων εξηγούσε το πως 
αντιλαμβανόταν και κατανοούσε τις αλήθειες της Οικουμένης.  

 
 



 Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι ο λόγος δύο οποιωνδήποτε μεγεθών 

μπορεί να εκφραστεί ως λόγος δύο φυσικών αριθμών. Στην 

πεποίθηση αυτή είχαν στηρίξει όλη την κοσμοθεωρία τους και 

προσπαθούσαν να επιλύσουν προβλήματα από τον πραγματικό 

κόσμο. 
 Η πρώτη κρίση στα Μαθηματικά εμφανίστηκε όταν, σύμφωνα με 

την παράδοση, ο Ίππασος ο Μεταπόντιος (450 π.Χ. περίπου) 

«αποκάλυψε» τον «άρρητο» √2 δηλαδή ότι √2 δεν μπορεί να 

γραφεί ως μ/ν. 

 

 



 Πρώτα τίμα τους αθάνατους Θεούς, ως διάκειται στους 
νόμους και σεβάσου τους όρκους. 
Έπειτα τους λαμπρούς ήρωες και τους χθόνιους 
δαίμονες σεβάσου κι αναλόγως να θυσιάζεις, 
και τους γονείς σου τίμα, και τους συγγενείς σου, τους 
πλησιέστερους και τους εξ αγχιστείας, 
και από τους άλλους με κριτήριο την αρετή να κάνεις 
φίλο σου τον άριστο. 
πράοι ας είναι οι λόγοι σου κι ωφέλιμα τα έργα. 
Μήτε να εχθρευτείς φίλο σου για μικρό ατόπημά του 
εφόσον μπορείς, διότι η δύναμη πλησίον της ανάγκης 
κατοικεί 
 



Πολύ μεγάλη σημασία έδινε ο Πυθαγόρας στη μουσική την 
οποία μάλιστα κατέτασσε μαζί με την αστρονομία και 
τα μαθηματικά/γεωμετρία στις τρεις βασικές επιστήμες 
για την κατανόηση όλων των υπολοίπων και εν τέλει, 
της ίδιας της ζωής και των νόμων της φύσεως. Στον 
Πυθαγόρα οφείλεται η θεωρία της αρμονίας των 
ουρανίων σφαιρών, το πεντάγραμμο, οι διαβαθμίσεις 
των τόνων, οι μουσικοί φθόγγοι και γενικά ότι έχει να 
κάνει με την μουσική και την εξέλιξή της, ακόμη και 
αυτό το όνομά της, αφού πρώτος ο Πυθαγόρας θεώρησε 
ότι δεν είναι τυχαία η αναφορά των αρχαίων ποιητών 
όπως του Ησιόδου, του Ομήρου και του Ορφέως στις 
εννέα Μούσες και τον μουσηγέτη προστάτη τους θεό 
Απόλλωνα. 
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