Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης

ΠΤΘΑΓΟΡΑ
Πξόζσπα:
Δπηζθέπηεο (κεζήιηθαο) θαη Α (λεαξόο)
(H δξάζε, πνπ ζα εμειηρζεί επί ζθελήο, είλαη ην όλεηξν ηνπ Α, ν νπνίνο βξίζθεηαη
μαπισκέλνο ζηελ ζθελή θαη θνηκάηαη. Πίζσ, ζην κπαθγθξάνπλη ζε βίληεν: ζθελέο κε
θαπλνύο θαη θσηηά. Μέζα από έλα αξραίν νίθεκα, πνπ έρεη γίλεη παξαλάισκα ηνπ
ππξόο, αθνύγνληαη θξαπγέο «ζθόησζέ ηνλ», «έηζη κπξάβν» «θη απηόλ» «θαη
εθείλνλ», «λα κε κείλεη θαλέλαο ππζαγόξεηνο δσληαλόο», «πξνζνρή κε μεθύγεη
θαλείο» «αλ γιηηώζνπλ νη ππζαγόξεηνη, αινίκνλό καο: ζα καο θάλε όινπο», «θη απηό
…» «ηη είλαη απηό;» «ε πξνηνκή ηνπ Ππζαγόξα» «ζπάζε ηελ». ηακαηάλε ζηγά-ζηγά
νη θσλέο, ζβήλνπλ νη θσηηέο θαη θαζώο νη θαπλνί ππνρσξνύλ, κέζα ζε εζπρία, ηξεηοηέζζαξηο αλζξώπηλεο θηγνύξεο ηξέρνπλ ζην βάζνο θαη εμαθαλίδνληαη. Ο Α ζπλερίδεη
λα θνηκάηαη θαη λα νλεηξεύεηαη, ελώ αθνύγεηαη ην ιάιεκα ελόο πεηεηλνύ. Δκθαλίδεηαη
ζηελ ζθελή έλαο άγλσζηνο κεζήιηθαο πνπ πεγαίλεη πάλσ από ηνλ Α)
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, πνπ ιεο έλαο ππνδεκαηνπνηόο, θησρόο θαη
δύζκνηξνο, ν Μίθπιινο, ηελ ώξα πνπ νλεηξεπόηαλ πσο δνύζε κέζα ζε πινύηε –όπσο
δα ζπκβαίλεη ζρεδόλ κε ηνλ θαζέλα καο πνπ ό,ηη δελ κπνξεί λα ην πεηύρεη ζηελ δσή
ηνπ ην βιέπεη ζηνλ ύπλν ηνπ– λα ζνπ θη ν πεηεηλόο, πνπ είρε ζηελ απιή ηνπ, πνιύ
πξηλ ραξάμεη κε κηα δηαπεξαζηηθή θξαπγή ηνλ μππλά ζηεξώληαο ηνπ ηελ ςεύηηθε
επηπρία ηελ νπνία απνιάκβαλε ζηνλ ύπλν ηνπ. Σν ηη άθνπζε ν πεηεηλόο από ην
αθεληηθό ηνπ δελ ιέγεηαη. Έρεη ράξε, επαλαιάκβαλε, πνπ ήηαλ αθόκε ππθλό ζθνηάδη
έμσ θαη δελ κπνξνύζε λα ηνλ πηάζεη. Δηδαιιηώο …
Α: Μα, θαιά, παξακύζηα ζα κνπ πεηο ηώξα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ρη, όρη, κηιάσ ζνβαξά. Η ηζηνξία πνπ άξρηζα λα ζνπ ιέσ είλαη έλαο
δηάινγνο ηνπ Λνπθηαλνύ.
Α: Λνπθηαλνύ; Ση εζηί Λνπθηαλόο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: πγγξαθέαο ηνπ 2νπ κεηά Υξηζηόλ αηώλα πνπ αλ θαη θαηαγόηαλ από
θάπνπ θνληά ζηνλ πνηακό Δπθξάηε, έκαζε αξγόηεξα λα κηιάεη θαη λα γξάθεη
ειιεληθά. Ο Λνπθηαλόο κε ζαηηξηθό θαη αιιεγνξηθό ηξόπν έθξηλε ηα θαθώο θείκελα
ηεο επνρήο ηνπ: ηνλ αθόιαζην βίν ηεο, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηνπο
ζρνιαζηηθνύο γξακκαηηθνύο, ηνπο αηηηθηζηέο, ηνπο ξήηνξεο, ηνπο θηινζόθνπο … Να,
ζηελ ηζηνξία πνπ άξρηζα πξνεγνπκέλσο λα ζνπ δηεγνύκαη, όπνπ κε θπληθό ηξόπν
ζαξθάδεη ηνλ πινύην θαη αλππόθξηηα επαηλεί ηελ θηώρεηα, βάδεη ζην ζηόραζηξό ηνπ
ηνλ Ππζαγόξα.
Α: Σνλ Ππζαγόξα; Σνλ αξραίν θηιόζνθν; Καη πώο, δειαδή, ηνλ παξαιακβάλεη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Καζώο ν Μίθπιινο εθηνμεύεη ζηνλ πεηεηλό ηνπ ηηο βξηζηέο θαη ηηο
απεηιέο ηνπ, κε κεγάιε έθπιεμε ηνλ αθνύεη λα ηνπ απαληάεη κε αλζξώπηλε θσλή, γηα
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λα δηαπηζηώζεη, ζηελ ζπλέρεηα κε αθόκε κεγαιύηεξε έθπιεμε όηη ν πεηεηλόο πνπ ηνπ
κηιάεη δελ είλαη άιινο από ηνλ Ππζαγόξα.
Α: Κη έγηλε ν Ππζαγόξαο θόθνξαο; Έια Υξηζηέ θαη Παλαγηά.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Έρεηο αθνύζεη γηα ηελ ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο;
Α: Καη, βέβαηα … Σελ ζεσξία, ελλνείο, πνπ ιέεη όηη ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ κεηά ηνλ
ζάλαηό ηνπ θεύγεη θαη πεγαίλεη λα κπεη ζε θάπνην άιιν ζώκα. Απηό, από ό,ηη
θαηαιαβαίλσ, ζεκαίλεη όηη ε ηζηνξία ηνπ θάζε αλζξώπνπ δελ ηειεηώλεη κε ηνλ
θπζηθό ζάλαηό ηνπ, αιιά ζπλερίδεηαη θαη ύζηεξα από απηόλ ζε θάπνην άιιν ζώκα ...
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: πσο θαη όηη δελ αξρίδεη κε ηελ γέλλεζή ηνπ. πσο δειαδή ε ςπρή
θάπνηνπ κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ πεγαίλεη θαη εγθαζίζηαηαη ζε θάπνην άιιν ζώκα, έηζη
θαη ε ςπρή πνπ έρεη απηόο όηαλ γελληέηαη κπνξεί λα έρεη έιζεη κέζα ηνπ από θάπνην
άιιν ζώκα …
Α: ηγά, γηαηί κπεξδεύηεθα …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Κνίηα ν Ππζαγόξαο, γηα ηνλ νπνίν κηιάκε ηώξα, πξνηνύ γίλεη ν
Ππζαγόξαο ήηαλ ν νκεξηθόο ήξσαο Δύθνξβνο. ηαλ γελλήζεθε δειαδή, ν
Ππζαγόξαο «δαλείζηεθε», λα ζην πσ έηζη, ηελ ςπρή ηνπ Δύθνξβνπ. Σα δάλεηα, όκσο,
όπσο μέξεηο, δελ είλαη γηα λα κέλνπλ γηα πάληα ζηελ θαηνρή εθείλνπ ζηνλ νπνίν
δίλνληαη. Η ςπρή ηνπ Ππζαγόξα, ινηπόλ, ζαλ δάλεην πνπ ήηαλ, ήηαλ επόκελν λα κελ
κείλεη γηα πάληα θιεηζκέλε κέζα ζην ζώκα ηνπ, αιιά, πεζαίλνληαο απηόο, λα
απειεπζεξσζεί θαη λα πάεη λα εγθαηαζηαζεί ζε θάπνην άιιν ζώκα. Έηζη, ν
Ππζαγόξαο έγηλε δηαδνρηθά πξώηα ε Αζπαζία, έπεηηα ν Κπληθόο θηιόζνθνο Κξάηεο,
κεηά θάπνηνο βαζηιηάο, ύζηεξα έλα αζήκαλην θησραδάθη, θαηόπηλ θάπνηνο άγξηνο
ζαηξάπεο … θαη κεηά δελ μέξσ ηη άιιν, κέρξη λα θαζαξηζηεί ε ςπρή από θάζε
ακαξηία θαη από θάζε ειάηησκα.
Α: Σώξα, βέβαηα, κηιάκε ρσξίο ηνλ μελνδόρν.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ση ελλνείο;
Α: Να, ζθέθηνκαη, αλ ν ίδηνο ν Ππζαγόξαο ζα ζπκθσλνύζε κε απηό ην γατηαλάθη ηεο
κεηαθνξάο ηεο ςπρήο ηνπ από ην έλα ζώκα ζην άιιν … αλ, δειαδή, ζα αζπαδόηαλ
ηελ ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Καη βέβαηα ηελ είρε πηνζεηήζεη … Τπάξρεη ζρεηηθή καξηπξία γη’
απηό. Ο Ξελνθάλεο από ηελ Κνινθώλα, ζπγθεθξηκέλα, πνπ ήηαλ πεξίπνπ ζύγρξνλνο
κε ηνλ Ππζαγόξα, ζε θάπνην απόζπαζκά ηνπ, ιέεη κε εηξσληθό κάιινλ ηξόπν γηα ηνλ
Ππζαγόξα, όηη, θαζώο θάπνηε πεξλνύζε από θάπνπ θαη είδε θάπνηνλ λα θαθνπνηεί
έλα ζθπιί, είπε ζηνλ βαζαληζηή: «πάςε λα ην θηππάο, γηαηί κέζα ηνπ θαηνηθεί ε ςπρή
ελόο θίινπ πνπ ηελ γλώξηζα από ηελ θσλή ηεο». Απηό ηη άιιν κπνξεί ζεκαίλεη
παξεθηόο όηη Ππζαγόξαο είρε αζπαζηεί ηελ ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο, ηελ άπνςε
όηη ε ςπρή κεηαθέξεηαη από ζώκα ζε ζώκα;
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Α: Ση λα πσ κε απηά πνπ αθνύσ … Δγώ είρα ηελ εληύπσζε όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ
έλαο πεξηζπνύδαζηνο ζνθόο … θαη ηώξα αθνύσ όηη αζρνιηόηαλ κε ηελ πεξηνδεία ηεο
ςπρήο από ζώκα ζε ζώκα.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ε παξαθαιώ …Πξώηα από όια κελ ππνηηκάο ηελ ζεσξία ηεο
κεηεκςύρσζεο. Γελ είλαη ζσζηό λα ριεπάδνκε ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, επεηδή
ηπραίλεη εκείο λα πηζηεύνκε ζε άιια πξάγκαηα. Μπνξεί γηα καο πνπ αλήθνκε ζηνλ
θαινύκελν δπηηθό πνιηηηζκό ε κεηεκςύρσζε λα θαίλεηαη αζηεία, αιιά ζε άιινπο
εμίζνπ ζεκαληηθνύο πνιηηηζκνύο ηεο Αλαηνιήο –θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηδαζθαιίεο
ηνπ Βνπδηζκνύ, ηνπ Σδατληζκνύ, ηνπ Ιλδνπηζκνύ– απηή δηαδξακαηίδεη πξσηεύνληα
ξόιν. Αιιά, αο κε κείλνκε ζε απηό. Ωο πξνο ηνλ Ππζαγόξα ηώξα πνπ … πώο ηνλ
είπεο; … α, λαη: πεξηζπνύδαζην ζνθό, νθείισ λα ζνπ επηζεκάλσ πσο πνηέ δελ
ηζρπξίζηεθε ν ίδηνο πσο ήηαλ ζνθόο. νθνί, έιεγε, είλαη κόλνλ νη ζενί. Γηα ηνλ εαπηό
ηνπ πίζηεπε πσο ήηαλ απιώο έλαο άλζξσπνο πνπ ελδηαθεξόηαλ γηα ηελ γλώζε θαη
ήζειε λα ηελ απνθηήζεη. πλήζηδε λα ιέεη όηη νη άλζξσπνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο, όπσο νη επηζθέπηεο ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ. Η θαηώηεξε θαηεγνξία
από ηνπο επηζθέπηεο απηνύο ήηαλ όζνη πήγαηλαλ γηα λα πνπιήζνπλ ηελ πξακάηεηα
ηνπο θαη λα αγνξάζνπλ άιια πξντόληα, ε δεύηεξε θαηεγνξία ήηαλ νη αζιεηέο θαη ε
Σξίηε, θαη αλώηεξε, θαηεγνξία ήηαλ εθείλνη πνπ πήγαηλαλ λα δνπλ θαη λα
εκπινπηίζνπλ ηελ ςπρή ηνπο κε λέεο εκπεηξίεο θαη ηδέεο. Καηά ηξόπν αλάινγν, θαη νη
άλζξσπνη δηαθξίλνληαη ζηνπο θίινπο ηνπ θέξδνπο, πνπ είλαη ε θαηώηεξε ηάμε, ζηνπο
θίινπο ηεο δόμαο, ηνπο θηινζόθνπο, πνπ ζπληζηνύλ ηελ κεζαία ηάμε, θαη ηνπο θίινπο
ηεο ζνθίαο, πνπ απνηειεί ηελ πξνλνκηνύρν θαηεγνξία. Δ, ζε απηή, ινηπόλ, ηελ
θαηεγνξία ησλ θηινζόθσλ ζεσξνύζε όηη αλήθε θαη ν ίδηνο. Ήηαλ, κάιηζηα, ιέλε,
εθείλνο πνπ κεηαρεηξίζηεθε ην όλνκα θηινζνθία γηα λα δειώζεη ηελ αγάπε πξνο ηελ
ζνθία θαη ν πξώηνο πνπ απνθάιεζε ηνλ εαπηό ηνπ θηιόζνθν.
Α: ήκεξα, όπσο μέξεηο θαιύηεξα από κέλα, όηαλ ιέκε θάπνηνλ θηιόζνθν ελλννύκε
θάπνηνλ κε βαζηά ζθέςε, πνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη πξάγκαηα πνπ ν θνηλόο λνπο ηνπ
αλζξώπνπ νύηε θαλ ππνπηεύεηαη ...
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Γελ δηαθσλώ. Η γιώζζα, όκσο, εμειίζζεηαη. Η ζεκαζία ησλ ιέμεσλ
αιιάδεη. Σόηε, όηαλ ν Ππζαγόξαο νλόκαδε ηνλ εαπηό ηνπ θηιόζνθν ελλννύζε απιώο
όηη ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ αγαπνύζε ηελ γλώζε θαη αγσληδόηαλ λα ηελ απνθηήζεη –
θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν από απηό. Σν πξόβιεκα κε ηνλ Ππζαγόξα, αλ ζέιεηο λα
κάζεηο, είλαη αιινύ.
Α: Ση ελλνείο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Σν αλ ππήξμε θαζόινπ έλα ηέηνην πξόζσπν όπσο ν Ππζαγόξαο, θαη
όρη πώο ν Ππζαγόξαο απηνραξαθηεξηδόηαλ σο θηιόζνθνο. Γηαηί, πξέπεη λα μέξεηο,
έρεη ππνζηεξηρζεί όηη ν Ππζαγόξαο δελ ππήξμε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη όηη όιε ε
ηζηνξία γύξσ από ην πξόζσπό ηνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο κύζνο.
Α: Καη ηη καο κάζαηλαλ ηόηε ζην ζρνιείν όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ κεγάινο
καζεκαηηθόο; Ο νπνίνο κάιηζηα δηαηύπσζε ην πεξίθεκν ζεώξεκα πνπ θέξεη ην
όλνκά ηνπ, ην ππζαγόξεην ζεώξεκα, πνπ ιέεη όηη ζε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ην
ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ ηεηξαγώλνπ ησλ δύν
θαζέησλ πιεπξώλ ηνπ;
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Κη όκσο, επηκέλσ, έρνπλ δηαηππσζεί επηρεηξήκαηα πνπ ζέηνπλ ζε
ακθηζβήηεζε ηελ ύπαξμή ηνπ.
Α: αλ ηη επηρεηξήκαηα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πξώηα από όια δελ έρνκε ζηελ θαηνρή καο όρη θαλέλα ζύγγξακκά
ηνπ, αιιά νύηε θαλ κηα θξάζε ηνπ.
Α: Μα θαη από ηα έξγα ησλ άιισλ πξνζσθξαηηθώλ θηινζόθσλ κόλν απνζπάζκαηα
δελ έρνπλ ζσζεί; Μπνξεί, ινηπόλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ππζαγόξα ε ηύρε λα ήηαλ πην
ζθιεξή θαη ηα έξγα ηνπ λα ράζεθαλ νινζρεξώο.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ναη, δελ απνθιείεηαη ... κσο, δελ ζνπ θαίλεηαη πεξίεξγν πνπ νη
ιαιίζηαηνη θαηά ηα άιια Πιάησλ θαη Αξηζηνηέιεο κλεκνλεύνπλ κε εμαηξεηηθή θεηδώ
ην όλνκά ηνπ; Αλ ζπκάκαη θαιά ν Πιάησλ ην αλαθέξεη κία θνξά θαη ν Αξηζηνηέιεο
δύν. Ο Αξηζηνηέιεο δε, όηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο πξώηνπο επηζηήκνλεο πνπ
αζρνιήζεθαλ κε ηα καζεκαηηθά, ιέεη όηη ήηαλ νη «θαινύκελνη ππζαγόξεηνη», θαη όρη
νη ππζαγόξεηνη. Μηιάεη δειαδή γηα θάπνηνπο πνπ απιώο ιέγαλε –είηε νη ίδηνη είηε νη
άιινη γύξσ ηνπο– όηη ήηαλ καζεηέο ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη δελ
ππήξμε θαλέλαο Ππζαγόξαο, ώζηε λα ππάξρνπλ θαη καζεηέο ηνπ.
Α: Καη πνύ θαηαιήγνκε, ινηπόλ; ηη ν Ππζαγόξαο είλαη πξόζσπν θαληαζηηθό;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ούηε θαη γη’ απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη θαλείο ηόζν
θαηεγνξεκαηηθόο. Γηαηί, από ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ, επίζεο, νξηζκέλα γεγνλόηα
πνπ πείζνπλ γηα ην αληίζεην.
Α: πσο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: πσο ην όηη ππάξρνπλ πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη πνπ κηιάλε γηα ηνλ
Ππζαγόξα ζαλ θάπνηνλ πνπ ππήξμε πξάγκαηη. Ο Δκπεδνθιήο αλαθέξεηαη κε
ζαπκαζκό ζηελ ζπάληα ζνθία ηνπ, ελώ, αληίζεηα, ν Ηξάθιεηηνο ηνλ επηθξίλεη γηα ηελ
πνιπκάζεηά ηνπ. Αιιά θαη κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηνλ Ππζαγόξα.
Ο Ηξόδνηνο, ν ηζηνξηθόο ηνπ 5νπ αηώλα π.ρ., θαη ν πνηεηήο Ίσλ από ηελ Υίν, πνπ
έδξαζε ηνλ 4ν αηώλα π.Υ., κηιάλε γηα ηελ πλεπκαηηθή αμία ηνπ Ππζαγόξα. ια απηά,
πνπ απνηεινύλ καξηπξίεο όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ ηζηνξηθό πξόζσπν θαη όρη πιάζκα
ηεο θαληαζίαο, όπσο θαηαιαβαίλεηο, δελ είλαη εύθνιν λα ηα παξαθάκςεη θαλείο. Από
θεη θη έπεηηα πξέπεη θαλείο λα βάιεη θάησ ηηο καξηπξίεο, λα ηηο κειεηήζεη κε πξνζνρή,
πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη θάπνηα άθξε γηα ηελ δσή θαη ηελ πλεπκαηηθή δξάζε ηνπ
Ππζαγόξα.
Α: Λνηπόλ, πνύ θαηαιήγεηο εζύ; Γηαηί θαληάδνκαη όηη ζα έρεηο ήδε θξνληίζεη λα
αμηνινγήζεηο όζα έρνπλ εηπσζεί γηα ηνλ Ππζαγόξα.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Δ, ηη λα ζνπ πσ … Ήηαλ γηνο ηεο Ππζατδνο, από ηελ άκν, θαη ηνπ
Μλήζαξρνπ, ελόο εκπόξνπ από ηελ Σύξν ηεο πξίαο, πνπ, όηαλ θάπνηε, ηνλ 6ν
αηώλα π.Υ, ελέζθεςε ιηκόο ζηελ άκν, έζσζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ηξνθνδνηώληαο
ηνπο κε θαιακπόθη, θαη απηνί ζε έλδεημε επγλσκνζύλεο ηνπ έδσζαλ ην δηθαίσκα λα
γίλεη πνιίηεο ηεο άκνπ. Δθεί, ινηπόλ, γελλήζεθε ν Ππζαγόξαο.
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Α: Σν λεζί πνπ ην θπβεξλνύζε ν Πνιπθξάηεο, ν ηύξαλλνο, ε;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αθξηβώο. Απηόο, κάιηζηα, ήηαλ θαη ε αηηία πνπ έθπγε από ηελ άκν
ν Ππζαγόξαο. ηαλ, ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ παηξίδα ηνπ έγηλε
αθόξεηε, ν Ππζαγόξαο κεηαλάζηεπζε ζηελ Κάησ Ιηαιία. Ήηαλ ηόηε ζρεδόλ πελήληα
εηώλ –άιινη ιέλε, ζαξάληα. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, δελ έρεη θαη ηόζε ζεκαζία απηό …
Δγθαηαζηάζεθε ζηνλ Κξόησλα, όπνπ δεκηνύξγεζε ζρνιή, κηα ηδηόηππε θνηλόηεηα,
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηζόηηκα άληξεο θαη γπλαίθεο. Δπξόθεηην γηα κία ζξεζθεπηηθή
αδειθόηεηα θαη ζπγρξόλσο πνιηηηθή νξγάλσζε, ζηνπο θόιπνπο ηεο νπνίαο ηα κέιε
ηεο, καδί κε ηελ εζηθή άζθεζε, επηδίδνληαλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεκαηηθώλ θαη
ηεο βαζύηεξεο εξκελείαο ηνπ θόζκνπ. Οη πιεξνθνξίεο, πάλησο, πνπ έρνκε ηόζν γηα
ηελ θνηλόηεηα ησλ ππζαγνξείσλ θαιύπηνληαη από πέπιν κπζηεξίνπ θαη είλαη
ζπγθερπκέλεο. Αγλννύκε αθόκε θαη ηα νλόκαηα ησλ πξώησλ νπαδώλ ηεο.
Α: Καη γηαηί ηόζν ζθνηάδη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: O ιόγνο εληνπίδεηαη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο πνπ είρε θαζηεξσζεί
ζηνπο θόιπνπο ηεο από ηνλ ηδξπηή ηεο –όζν ηνπιάρηζηνλ ηελ δηεύζπλε ν ίδηνο.
Α: Ση είρε ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπ Ππζαγόξα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πιήξεο κπζηηθόηεο θαη έληνλνο ζπκβνιηζκόο.
Α: Καη πώο έηζη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αο είλαη θαιά ε Αίγππηνο … Ο Ππζαγόξαο πξηλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ
Κξόησλα, είρε πάεη ζηελ Αίγππην …
Α: αλ ηνλ Θαιή, δειαδή; Σνλ πξώην θηιόζνθν από ηελ Μίιεην;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αθξηβώο, ζαλ ηνλ Θαιή. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Ππζαγόξαο πήγε ζηελ
Αίγππην, επεηδή ηνπ ην ζπλέζηεζε ν Θαιήο.
Α: Θέιεηο λα πεηο όηη γλσξίδνληαλ νη δπν ηνπο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Γελ ζα έιεγα όηη είραλ θαλέλα ηδηαίηεξν δεζκό. Ο έλαο ζηελ άκν θη
ν άιινο ζηελ Μίιεην … Ούηε θαη νη ειηθίεο ηνπ ηαίξηαδαλ … Απιώο, ν Ππζαγόξαο,
ζαλ θηινκαζήο πνπ ήηαλ, ζέιεζε, όηαλ ήηαλ εθεί θάπνπ 18 κε 20 εηώλ, λα πάεη λα
βξεη ηνλ Θαιή ζηελ Μίιεην, πνπ, σο γλσζηόλ, ήηαλ έλαο από ηνπο επηά ζνθνύο ηεο
αξραηόηεηαο. Ο Θαιήο, βέβαηα, θαζώο ήηαλ γέξνο πηα, δελ ηνπ δίδαμε θαη πνιιά
πξάγκαηα. Πεξηζζόηεξα άθνπζε από ηνλ Αλαμίκαλδξν, ηνλ καζεηή ηνπ Θαιή, παξά
από ηνλ ίδην ηνλ Θαιή. Ο Θαιήο, πάλησο, ηνπ έδσζε κηα ζπκβνπιή.
Α: Α, λαη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Σνπ είπε όηη, αλ ήζειε λα εμνηθεησζεί πεξηζζόηεξν κε ηα
καζεκαηηθά θαη ηελ θνζκνινγία, πνπ έδεηρλε λα ηνλ ελδηαθέξνπλ, θαιά ζα ήηαλ λα
πάεη ζηελ Αίγππην.
Α: Πξάγκα, βέβαηα, κπνξώ λα ππνζέζσ, πνπ ν Ππζαγόξαο δελ παξέιεηςε λα θάλεη.
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ναη, άιια όρη ακέζσο … Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ πεξίπνπ 15
ρξόληα κέρξη λα πάεη ζηελ Αίγππην ν Ππζαγόξαο.
Α: Κη εθεί πηα ζα έγηλε εμπέξ ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ θνζκνινγία. Έηζη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Καη όρη κόλν. Δθεί ζηελ Αίγππην ν Ππζαγόξαο επηζθέθζεθε
πνιινύο λανύο θαη ήξζε ζε επαθή κε πνιινύο ηεξείο. Δληππσζηάζηεθε από ηνλ
ζπκβνιηζκό θαη ηελ κπζηηθόηεηα πνπ είραλ ηα ιόγηα ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ ηεξέσλ.
Α: Α, έηζη εμεγείηαη γηαηί κεηά, όηαλ ίδξπζε ηελ δηθή ηνπ ζρνιή ζηνλ Κξόησλα. ε
δηδαζθαιία ηνπ είρε κπζηηθό θαη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Οη Αηγύπηηνη ηεξείο, ινηπόλ,
«θηαίλε» …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ρη κόλν απηνί. Δλόζσ ήηαλ ζηελ Αίγππην ν Ππζαγόξαο, εηζέβαιαλ
νη Πέξζεο θαη ηελ θπξίεπζαλ, θαη καδί κε ηνπο άιινπο αηρκαιώηνπο πήξαλ καδί ηνπο
θη απηόλ ζηελ Βαβπιώλα. Απηό, όκσο, από κηα άπνςε ηνπ βγήθε ζε θαιό ηνπ
Ππζαγόξα …
Α: Ναηαηαη …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ναη γηαηί, έηζη, εληειώο αλέμνδα, ήξζε ζε επαθή κε ηνπο ζνθνύο
κάγνπο εθεί θαη πέηπρε λα κάζεη πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηεξέο ηειεηνπξγίεο
ηνπο, ηηο κπζηηθέο ιαηξείεο ησλ ζεώλ ηνπο, θαζώο θαη ηελ αξηζκεηηθή, ηελ κνπζηθή
θαη ηηο άιιεο καζεκαηηθέο γλώζεηο πνπ δίδαζθαλ κε ηνλ δηθό ηνπο ζπκβνιηθό ηξόπν.
Α: Υκ, θαηάιαβα. Από θεη, ινηπόλ: από ηελ Αίγππην θαη ηελ Βαβπισλία
εκπλεύζηεθε ν Ππζαγόξαο ηελ κπζηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πνπ δελ άθελε ηνπο
άιινπο έμσ λα μέξνπλ ηη έιεγε κε ηνπο καζεηέο ηνπ.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Παξόια απηά, κε βάζε ηηο ιίγεο θαη ζθόξπηεο πιεξνθνξίεο από
ζπγγξαθείο ηεο επνρήο εθείλεο αιιά θαη από κεηαγελέζηεξνπο, νη νπνίεο έθζαζαλ σο
εκάο, είλαη δπλαηόλ λα ζρεκαηίζνκε θάπνηα, έζησ, γεληθή θαη ζηνηρεηώδε εηθόλα γηα
ηελ δνκή ηεο ζρνιήο πνπ ίδξπζε ζηνλ Κξόησλα ν Ππζαγόξαο, ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο
ηεο θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο.
Α: Γηα πεο κνπ, ινηπόλ … Πώο ήηαλ ηα πξάγκαηα κέζα ζηελ θνηλόηεηα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πξώηα από όια ν Ππζαγόξαο μερώξηδε από όια ηα άιια κέιε.
Οπδείο κπνξνύζε λα ηνλ ακθηζβεηήζεη. Δλδεηθηηθή είλαη ε θξάζε πνπ ιέγαλε όηη
θπθινθνξνύζε κέζα ζηελ θνηλόηεηα: «απηόο έθα», ην είπε δειαδή απηόο, ν
Ππζαγόξαο, θαη, σο εθ ηνύηνπ, θαλέλαο δελ είρε ην δηθαίσκα λα θάλεη ην παξακηθξό
ζρόιην. πσο θαηαιαβαίλεηο, ινηπόλ, όηη ζε έλα ηέηνην θαζεζηώο, θαλέλα από ηα
κέιε ηεο θνηλόηεηαο δελ ζα ηνικνύζε λα δηαλνεζεί λα δηεθδηθήζεη ηελ παηξόηεηα
κηαο άπνςεο, έζησ θαη αλ ηελ είρε εηζεγεζεί απηόο.
Α: Τπαηλίζζεζαη κήπσο θάηη; Θέιεηο λα πεηο, δειαδή, όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ έλαο
θνηλόο ινγνθιόπνο;
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Μαθξηά από κέλα θάζε ηέηνηα ζθέςε. κσο, γηα ζθέςνπ νη
άλζξσπνη πνπ δελ αλήθαλ ζηελ θνηλόηεηα θαη αγλννύζαλ παληειώο ηη ζπδεηνύζαλ
εθεί κέζα αλ ζα ηνπο ήηαλ θαζόινπ δύζθνιν νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή άπνςε εξρόηαλ
από θεη λα ηελ απνδώζνπλ ζηνλ Ππζαγόξα –πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα αθνύ απηόο
δελ ζπγθξηλόηαλ ζηελ νμύλνηα κε θαλέλα άιιν κέινο ηεο θνηλόηεηαο; Αθόκε θαη ην
πεξίθεκν ππζαγόξεην ζεώξεκα, πνπ, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηνπ, θέξεηαη λα ην
δηαηύπσζε ν Ππζαγόξαο, πνηνο κπνξεί λα απνθιείζεη όηη ελδερνκέλσο ην ζθέθηεθε
θάπνηνο από ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θνηλόηεηα;
Α: Σέινο πάλησλ είηε ν ίδηνο ν Ππζαγόξαο είηε θάπνηνο καζεηήο ηνπ ην είπε,
ζεκαζία έρεη όηη είλαη έλα επίηεπγκα ηεο ζρνιήο πνπ ίδξπζε …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Μηζό ιεπηό … Γηα λα είκαζηε αθξηβείο θαη δίθαηνη, ην ππζαγόξεην
ζεώξεκα, ιέλε, ήηαλ θάπνπ ρίιηα ρξόληα πξηλ από ηνλ Ππζαγόξα γλσζηό ζηελ
Μεζνπνηακία, ηελ Αίγππην θαη ηελ Ιλδία …
Α: Ση ζα γίλεη κε ζέλα. πλερώο ζε βιέπσ λα πξνζπαζείο λα κνπ απνκπζνπνηήζεηο
ηνλ Ππζαγόξα. Πξώηα κνπ ιεο όηη ην ππζαγόξεην ζεώξεκα ζα κπνξνύζε λα ην είρε
πεη θάπνηνο από ηνπο καζεηέο ηνπ θη όρη ν ίδηνο, ύζηεξα ιεο όηη απηό ήηαλ γλσζηό
αηώλεο πξηλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Κάλεηο ιάζνο αλ λνκίδεηο όηη ζέισ λα ππνβαζκίζσ ηελ αμία ηνπ
Ππζαγόξα. Δθείλν, όκσο, πνπ έρεη πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζε έλα ζεώξεκα είλαη αλ
κπνξεί λα ην απνδείμεη θαλείο θαη, ζηελ ζπλέρεηα, λα ηνπ δώζεη κηα ζαθή θαη αθξηβή,
κηα επηζηεκνληθή κε άιια ιόγηα, δηαηύπσζε. Μπνξεί, δειαδή, πξηλ από ηνλ
Ππζαγόξα λα ήμεξαλ εθεί ζηελ Μεζνπνηακία, ηελ Ιλδία ή ηελ Αίγππην όηη, αλ ζε έλα
νξζνγώλην ηξίγσλν ε κηα θάζεηε πιεπξά είλαη 3 κέηξα θαη ε άιιε θάζεηε 4 κέηξα,
ηόηε ε πιεπξά πνπ ηηο ελώλεη ζα είλαη 5 κέηξα, αιιά εθείλνο πνπ απέδεημε ηελ ζρέζε
απηή κεηαμύ ησλ πιεπξώλ ελόο νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ θαη έδσζε ζηελ απόδεημε απηή
κηα επηζηεκνληθή δηαηύπσζε, ιέγνληαο όηη ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο ηζνύηαη
κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δπν θάζεησλ πιεπξώλ, ήηαλ ν Ππζαγόξαο. Αλ
δελ ην είρε θάλεη απηό ν Ππζαγόξαο ή θάπνηνο άιινο ζαλ ηνλ Ππζαγόξα ελδερνκέλσο
λα αγλννύζακε ηελ αιήζεηα απηή, όπσο κπνξνύκε λα ππνζέζνκε όηη πνιιέο άιιεο
από ηηο δνμαζίεο ιαώλ ηεο Αλαηνιήο ζα πξέπεη λα ράζεθαλ γηαηί, ελ ησ κεηαμύ, δελ
βξέζεθε θάπνηνο Ππζαγόξαο λα ηηο πεξηζώζεη ληύλνληάο ηεο κε ηνλ καλδύα ηεο
επηζηήκεο.
Α: Καηάιαβα … κσο είρακε κείλεη ζηελ κέζε πνπ κνπ εμεγνύζεο ηα ηεο δνκήο θαη
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο ή ηεο θνηλόηεηαο πνπ ίδξπζε ν Ππζαγόξαο.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Σα κέιε ηεο θνηλόηεηαο πνπ ίδξπζε ν Ππζαγόξαο ρσξίδνληαλ ζε δπν
θαηεγνξίεο: ζηνπο αθνπζκαηηθνύο, πνπ δνύζαλ έμσ από ηελ θνηλόηεηα, είραλ ην
δηθαίσκα λα έρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λα επηδίδνληαη ζε πξνζσπηθέο αζρνιίεο
θαη λα ηξώλε θξέαο, θαη ζηνπο καζεκαηηθνύο πνπ ήηαλ ρνξηνθάγνη απνθεύγνληαο λα
ηξώλε νηηδήπνηε ζεσξνύζαλ πσο είρε ςπρή, θαη δνύζαλ κέζα ζηελ θνηλόηεηα ρσξίο
θαλέλα
πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαη θακηά πξνζσπηθή δσή. Οη αθνπζκαηηθνί
πεξηνξίδνληαλ ζην λα αθνύλ απιώο ηελ κπζηηθηζηηθνύ, εζηθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ
ραξαθηήξα πιεπξά ηεο ππζαγόξεηαο δηδαζθαιίαο, ε νπνία εθθξαδόηαλ κέζα από
παξαγγέικαηα ην ηύπνπ: «όηαλ απνρσξείο από ην ηεξόλ, λα πξνζθπλάο θαη ζην δηάβα
ζνπ λα κε ιεο νύηε λα πξάηηεηο ηίπνηα πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή
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ζνπ», «λα θάλεηο ζπζίεο θαη λα πξνζθπλάο αλππόδεηνο», «λα απνθεύγεηο ηηο
ιεσθόξνπο θαη λα βαδίδεηο ηηο αηξαπνύο», «λα κελ ζθαιίδεηο ηελ θσηηά κε καραίξη»,
«όηαλ εγθαηαιείπεηο ηελ νηθία, λα κελ επηζηξέθεηο, γηαηί νη Δξηλύεο έξρνληαη πίζσ
ζνπ», «θπάκσλ απέρνπ», «εκςύρσλ απέρνπ», «λα κελ ηξσο ηελ θαξδηά», «λα κελ
θνξάο δαρηπιίδη» «λα κελ θόβεηο ηα λύρηα ζνπ ζηελ ζπζία» θ.ά. Οη καζεκαηηθνί, από
ηελ άιιε πιεπξά, πέξα από ηα κπζηηθηζηηθά θαη εζηθά παξαγγέικαηα, αζρνινύληαλ
ζπζηεκαηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Α: Αλαξσηηέκαη γηαηί έθαλε απηόλ ηνλ ρσξηζκό ν Ππζαγόξαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
ζρνιήο ηνπ.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πξώηα από όια δελ είλαη βέβαην όηη ηνλ ρσξηζκό απηόλ κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο ζρνιήο ηνλ έθαλε ν ίδηνο ν Ππζαγόξαο ή έγηλε αξγόηεξα. Σώξα σο πξνο ην
γηαηί ρσξίζηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο νη καζεηέο ηεο ζρνιήο, πνιιά ζα κπνξνύζε
λα ππνζέζεη θαλείο. Να ζθεθηεί, ιόγνπ ράξηλ, όηη κε ηνλ ηξόπν απηό από ηελ κηα
πιεπξά, κε ηνπο καζεκαηηθνύο, εμαζθαιηδόηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, θαη από ηελ άιιε πιεπξά, κε ηνπο αθνπζκαηηθνύο, δηλόηαλ ε επθαηξία ζηελ
ζρνιή λα επηθνηλσλεί κε ηελ επξύηεξε θνηλσλία. Κη άιιεο ππνζέζεηο ζα κπνξνύζε λα
θάλεη θαλείο … ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο ε δηάθξηζε απηή δίλεη ην ζηίγκα ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ Ππζαγόξα.
Α: Γειαδή;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ηη πξόθεηηαη γηα κηα ζύλζεηε δηδαζθαιία, έλα θξάκα κπζηηθηζκνύ
θαη κεηαθπζηθήο από ηελ κία πιεπξά, θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο από ηελ άιιε.
Άιισζηε, ππάξρεη ξεηή καξηπξία από ηνλ 2ν αηώλα π.Υ. πνπ ιέεη πσο ην γεγνλόο όηη
ν Ππζαγόξαο αζρνιήζεθε επηζηακέλσο κε ηα καζεκαηηθά θαη ηνπο αξηζκνύο δελ ηνλ
εκπόδηζε λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε πξάγκαηα ππεξβαηηθά θαη ζθαλδαιώδε
πνπ πξνθαινύζαλ ηνλ ζαπκαζκό.
Α: Μα δελ είλαη πεξίεξγν; Πώο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ν κπζηηθηζκόο θαη ε
κεηαθπζηθή κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα; Γελ είλαη δύν εληειώο δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα κεηαμύ ηνπο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Μελ ζνπ θάλεη εληύπσζε. Πνιινί θαη ζπνπδαίνη θηιόζνθνη
θαηεύζπλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηα δύν απηά πεδία. Γηα παξάδεηγκα, ν
Βηηγθελζηάηλ ππνζηήξημε κελ όηη εθείλν πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη λα απνδεηρζεί
είλαη νη καζεκαηηθέο, νη επηζηεκνληθέο θαη νη εκπεηξηθά πηζηνπνηήζηκεο πξνηάζεηο,
αιιά εθείλν πνπ αμίδεη πεξηζζόηεξν ηζρπξίζηεθε είλαη ην κεηαθπζηθό, εθείλν πνπ δελ
κπνξεί λα πεξηγξαθεί αιιά κόλν λα βησζεί θαηά ηξόπν κπζηηθό. Ο Γνπάηληρελη,
επίζεο, από ηελ κία πιεπξά ζπλέγξαςε καδί κε ηνλ Ράζει ην πεξίθεκν έξγν Principia
Mathematica, πνπ απνηειεί ζηαζκό ζηελ έξεπλα ησλ ζεκειίσλ ησλ καζεκαηηθώλ, θαη
από ηελ άιιε πιεπξά ζπλέηαμε έλα ζύλζεην κεηαθπζηθό ζύζηεκα. Καη ζνπ αλαθέξσ
νλόκαηα ηνπ 20νπ αηώλα θαη όρη αξραίνπο θηινζόθνπο, όπσο ν Πιάησλ, ν νπνίνο
επίζεο ζπλδύαζε ζην θηινζνθηθό ζύζηεκά ηνπ ηα καζεκαηηθά θαη ηελ δηαιεθηηθή κε
ηελ κεηαθπζηθή, γηα λα κελ κνπ πεηο όηη ζηελ αξραηόηεηα ε επηζηήκε δελ είρε ηνλ
απζηεξό ραξαθηήξα πνπ πξνζέιαβε ζηα λεόηεξα ρξόληα. Καηάιαβεο;
Α: Καηάιαβα, θαηάιαβα … Αο αθήζνκε ηηο γεληθόηεηεο θαη αο κηιήζνκε
ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Ππζαγόξα.
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πνιύ σξαία … Η δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγόξα, ινηπόλ, θαίλεηαη λα
απνζθνπνύζε ζηελ αληηκεηώπηζε δύν βαζηθώλ δεηεκάησλ. Σν πξώην αλαθέξεηαη
ζηελ κνίξα ηεο ςπρήο. Αλ, όηαλ πεζαίλεη ν άλζξσπνο, ε ςπρή ηνπ δελ θαηαζηξέθεηαη,
όπσο ην ζώκα ηνπ, ην εξώηεκα είλαη: πώο κπνξεί λα απνδεηρζεί ε αζαλαζία ηεο; Σν
δεύηεξν δήηεκα αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ όληνο. Αλ ην νλ νξίδεηαη σο
εθείλν πνπ πξάγκαηη ππάξρεη, ην εξώηεκα είλαη: ηί είλαη εθείλν πνπ θάλεη ην θάζε
πξάγκα, παξά ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, λα
ππάξρεη θαη λα εμαθνινπζεί λα είλαη ην ίδην; ηα δύν απηά δεηήκαηα ε απάληεζε,
θαηά ηελ ππζαγόξεηα δηδαζθαιία, κπνξεί λα δνζεί βάζεη ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο, ε
νπνία, έηζη, ζηνπο θόιπνπο ηεο θνηλόηεηαο ησλ ππζαγνξείσλ, αλαδεηθλύεηαη ζε θνηλό
παξνλνκαζηή ηνπ κπζηηθηζκνύ θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Α: Πάιη κε κπέξδεςεο. Αο πάξνκε ηα πξάγκαηα κε ηελ ζεηξά. Η ςπρή, ζύκθσλα κε
ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγόξα, είλαη αζάλαηε. Έηζη δελ είλαη;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ναη. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Ππζαγόξαο πίζηεπε, όπσο είπακε θαη πξηλ,
ζηελ κεηεκςύρσζε, ζην όηη ε ςπρή δελ ράλεηαη κεηά ηνλ ζάλαηό καο, αιιά πεγαίλεη
ζε θάπνην άιιν ζώκα.
Α: Καη πώο θαηέιεμε ν Ππζαγόξαο ζηελ ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Δίλαη απιό: ή ζα ηελ άθνπζε από θάπνηνλ θαη, ζηελ ζπλέρεηα, ηελ
αζπάζηεθε ή ζα ηελ επηλόεζε ν ίδηνο.
Α: Δγώ ηη από ηα δπν πξέπεη λα πηζηέςσ;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ο Ηξόδνηνο αλαθέξεη πσο νη Αηγύπηηνη ήηαλ νη πξώηνη πνπ είπαλ όηη
ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ είλαη αζάλαηε, θαζώο, όηαλ ην ζώκα θαηαζηξαθεί, ε ςπρή
κπαίλεη ζε θάπνην άιιν δών, θαη πσο νξηζκέλνη Έιιελεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ζα
κπνξνύζε λα ππνζέζεη θαλείο, θαη ν Ππζαγόξαο, πηνζέηεζαλ ηελ ζεσξία ησλ
Αηγππηίσλ γηα ηελ κεηεκςύρσζε. Οη Αηγύπηηνη, όκσο, νπδέπνηε ππνζηήξημαλ ηελ
ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο. Άξα ε ππόζεζε όηη ν Ππζαγόξαο ζα κπνξνύζε λα ηελ είρε
παξαιάβεη από ηνπο Αηγππηίνπο δελ είλαη αθξηβήο.
Α: Μπνξεί, όκσο, θάπνηνη άιινη λα ππνζηήξημαλ όηη ε ςπρή δελ πεζαίλεη αιιά όηη,
κεηά ην ζάλαην ηνπ αλζξώπνπ, πεγαίλεη ζε θάπνην δών θαη ν Ππζαγόξαο λα ηελ πήξε
από απηνύο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Μπνξεί. Οη νξθηθνί, πξάγκαηη, όπσο θαη νξηζκέλνη άιινη ιανί ηεο
Θξάθεο, πίζηεπαλ ζηελ κεηεκςύρσζε. Αιιά, πώο κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ν
Ππζαγόξαο παξέιαβε ηελ ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο από ηνπο ιανύο απηνύο; Γελ
ππάξρνπλ έγθπξεο καξηπξίεο γη’ απηό.
Α: Άξα, ηελ βξήθε κόλνο ηνπ;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πνιύ πηζαλόλ.
Α: Πώο;
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Τπνζέζεηο κπνξνύκε λα θάλνκε. Έηζη; Να εμεγνύκεζα.
Α: Ωξαία, ζε αθνύσ.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ξέξνκε, ην είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, όηη ν Ππζαγόξαο αζρνιήζεθε
επηζηακέλσο κε ηα καζεκαηηθά. Γελ κπνξεί λα κελ παξαηήξεζε, ινηπόλ, έλα, ην πην
βαζηθό, ίζσο, ραξαθηεξηζηηθό ηνπο: όηη νη αιήζεηεο ηνπο είλαη αηώληεο, ηζρύνπλ
παληνύ θαη πάληνηε.
Α: Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηό. Σα καζεκαηηθά δελ εμειίζζνληαη; Δμειίζζνληαη. Κη
αθνύ εμειίζζνληαη, ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ; Έηζη δελ είλαη; Σόηε πώο κπνξνύκε λα
κηιάκε γηα αηώληεο θαη αλαιινίσηεο αιήζεηεο ησλ καζεκαηηθώλ.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Θα κπνξνύζα λα ζνπ απαληήζσ όηη πξάγκαηη ηα καζεκαηηθά
εμειίζζνληαη θαζώο, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αλαθαιύπηνπλ νη άλζξσπνη θαη λέεο
αηώληεο αιήζεηεο. Σν εξώηεκα, όκσο, δελ είλαη αλ ζπλδπάδεηαη ε αησληόηεηα ησλ
αιεζεηώλ ησλ καζεκαηηθώλ κε ηελ εμέιημή ηνπο, αιιά αλ νη καζεκαηηθέο αιήζεηεο
είλαη αηώληεο.
Α: Ωξαία, πώο δηθαηνινγείηαη ε αησληόηεηα ησλ αιεζεηώλ ζηα καζεκαηηθά;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πεο κνπ ην όηη έλα θαη έλα θάλνπλ δύν ηζρύεη ηώξα.;
Α: Αζθαιώο.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Κη απηό ίζρπε θαη ρζεο θαη πξνρζέο θαη πάληνηε ζην παξειζόλ;
Α: Πξνθαλώο.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Καη ζα ηζρύεη θαη ζην κέιινλ. Έηζη;
Α: Α, απηό πώο κπνξνύκε λα ην μέξνκε.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: πσο κπνξνύκε λα είκαζηε βέβαηνη όηη δελ πξόθεηηαη πνηέ ζην
κέιινλ λα ππάξμεη έλα ηξίγσλν κε ηέζζαξηο γσλίεο ή όηη κπνξεί λα ππάξμεη έλα
νιόιεπθν θόξεκα κε καύξεο βνύιεο. Οηηδήπνηε είλαη αληηθαηηθό δελ κπνξεί λα
ηζρύζεη πνηέ: νύηε ηώξα νύηε θαη ζην κέιινλ. Καη ην λα ππνζέζεη θαλείο όηη έλα θαη
έλα δελ θάλνπλ δπν είλαη αληηθαηηθό. Γη’ απηό ην όηη έλα θαη έλα θάλνπλ δύν είλαη
κία αιήζεηα πνπ ίζρπε θαη ζα ηζρύεη πάληα. Καη όρη κόλν εδώ ζηελ Αζήλα, αιιά ζε
όιν ηνλ θόζκν, ζην ζύκπαλ νιόθιεξν. Κη απηό μέξεηο γηαηί ζπκβαίλεη;
Α: Γηαηί;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Γηαηί ε καζεκαηηθή απηή αιήζεηα, αιιά θαη θάζε άιιε καζεκαηηθή
αιήζεηα, δελ εμαξηάηαη από ηελ εκπεηξία καο, όπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζπκβαίλεη
κε ην γεγνλόο όηη βξέρεη, πνπ ηζρύεη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε
κηα νξηζκέλε πεξηνρή. Μπνξεί λα βξέρεη ηώξα ζηελ Αζήλα, αιιά λα κελ βξέρεη ηώξα
ζηελ Μαθεδνλία. Σν αλ βξέρεη ή δελ βξέρεη εμαξηάηαη από ηελ εκπεηξία καο, από ηηο
αηζζήζεηο καο. Δθόζνλ βιέπνκε, αθνύκε ή ληώζνκε θάπνηα ζηηγκή θάπνπ ηελ βξνρή,
μέξνκε όηη ζηνλ ηόπν απηόλ βξέρεη, δηαθνξεηηθά απνθαηλόκαζηε όηη δελ βξέρεη εθεί.

10

Α: Κη αλ, όπσο είπεο, ηηο καζεκαηηθέο αιήζεηεο δελ ηηο απνρηάκε ζηελ δσή καο κέζσ
ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο, πώο ηηο θαηέρνκε;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Απηό ελδερνκέλσο λα ήηαλ θαη ην εξώηεκα πνπ ζα έζεζε ζηνλ εαπηό
ηνπ ν Ππζαγόξαο. Μήπσο γελλεζήθακε έρνληαο ήδε ζηελ ςπρή καο ηηο καζεκαηηθέο
αιήζεηεο; Πόζα πξάγκαηα, αιήζεηα, δελ ηα έρνκε εθ θύζεσο, θαη ζε θάπνηα ζηηγκή
αξγόηεξα ζηελ δσή καο ηα αλαθαιύπηνκε; Αλ απηό ζπκβαίλεη θαη κε ηηο καζεκαηηθέο
αιήζεηεο, ηόηε ε ςπρή καο, κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαηαρσληαζκέλεο απηέο, ζα
πξέπεη λα ηηο γλώξηζε πξηλ γελλεζνύκε. Καη πώο ζα κπνξνύζε ε ςπρή λα ηηο έρεη
γλσξίζεη πξηλ από ηελ γέλλεζή καο, αλ δελ ππήξρε πξηλ από ηελ γέλλεζή καο;
Α: Άξα, ε ςπρή είλαη αζάλαηε, αθνύ ζλεηό είλαη κόλν ό,ηη γελληέηαη. Κνίηα ηώξα πώο
κπνξεί λα θηάζεη θαλείο ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο κέζσ ησλ καζεκαηηθώλ …
Φνβεξό! Θενί, ηα καζεκαηηθά!
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πεο ην ςέκαηα. Σα καζεκαηηθά θαη εηδηθόηεξα νη αξηζκνί, θαηά ηελ
δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγόξα, δελ εμαζθαιίδνπλ κόλν ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο καο,
αιιά θαζνξίδνπλ ηα πάληα ζηνλ θόζκν. Σελ κνπζηθή, ηελ πγεία, ην θάζε πιηθό
πξάγκα … Σα πάληα ζνπ ιέσ …
Α: Θενί ηα καζεκαηηθά … Καιά ην είπα εγώ.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πεπνίζεζε ηνπ Ππζαγόξα θαη ησλ νπαδώλ ηνπ ήηαλ όηη ε θάζαξζε,
κε ηελ νπνία ε ςπρή κπνξεί λα απαιιαγεί από ηα πάζε ηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο,
είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κνπζηθήο. πσο ην ζώκα κπνξεί λα ζεξαπεπηεί
από ηηο αξξώζηηεο ηνπ κέζσ ηεο ηαηξηθήο, έηζη θαη ε ςπρή ζεξαπεύεηαη από ηα πάζε
θαη ηηο αδπλακίεο ηεο κέζσ ηεο κνπζηθήο.
Α: ηγά γηαηί ηα έπαημα. Μνπ ηα έβαιεο ηώξα όια ζηελ κέζε «θάζαξζε», «κνπζηθή»,
«ηαηξηθή»… έλαο αρηαξκάο … Ση ζρέζε έρνπλ απηά κε ηα καζεκαηηθά;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αο μεθηλήζσ κε ηελ κνπζηθή. Η κνπζηθή, ινηπόλ, ζπγθξνηείηαη από
ήρνπο, θαη νη ήρνη είλαη πξντόληα αξηζκεηηθώλ ζρέζεσλ. Ο Ππζαγόξαο θαη νη νπαδνί
ηνπ, αθξηβώο, έρνληαο ππόςε ηνπο απηό, επηδόζεθαλ ζε κειέηεο θαη πεηξάκαηα ζην
πιαίζην ησλ νπνίσλ ζύγθξηλαλ ηα ύςε ησλ ηόλσλ πνπ εθπέκπνπλ ρνξδέο
δηαθνξεηηθνύ κήθνπο θαη έληαζεο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηηο καζεκαηηθέο
ζρέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη κνπζηθνί ηόλνη θαη νη κνπζηθέο αξκνλίεο.
Έηζη, αλαθάιπςαλ όηη νη θαινύκελεο κνπζηθέο αξκνλίεο Σεηάξηε, Πέκπηε θαη δηα
παζώλ εθθξάδνληαη κε ηηο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο 2/1 3/2 4/3 θαη όιεο καδί ππάγνληαη
ζε κία γεληθόηεξε αξκνληθή ζρέζε πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 12, 8, 6. Ωο
πξνο ηελ ηαηξηθή εμάιινπ θαη ηελ ζρέζε κε ηνπο αξηζκνύο, ε πγεία, πνπ απνηειεί ην
αληηθείκελν ηεο ηαηξηθήο, θαζνξίδεηαη από ηνπο αξηζκνύο. Η ηαηξηθή, δειαδή, όηαλ
ην ζώκα πάζρεη, πξνζπαζεί κε ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ θαξκάθσλ θαη ηεο
πξνζήθνπζαο αγσγήο λα επηηύρεη ηελ θάζαξζή ηνπ, λα ην ζεξαπεύζεη. Κη απηό
γίλεηαη, εάλ απνθαηαζηαζεί ν αξκνληθόο ζπζρεηηζκόο ησλ ζπζηαηηθώλ θαη ησλ πγξώλ
ηνπ ζώκαηνο. Η πγεία, αθξηβώο, ζπλίζηαηαη ζηελ ζύκκεηξε ζπλύπαξμε ησλ
ζπζηαηηθώλ θαη ησλ πγξώλ ηνπ ζώκαηνο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλεο
αξηζκεηηθέο ζρέζεηο. Αιιά δελ είλαη κόλν ε κνπζηθή θαη ε πγεία πνπ θαζνξίδνληαη
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από ηνπο αξηζκνύο. Σν θάζε πξάγκα, ηειηθά, ζηνλ θόζκν, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο,
είλαη ζρέζεηο αξηζκώλ.
Α: Μα, πώο γίλεηαη απηό; Θέιεηο λα πηζηέςσ όηη έλα πιηθό αληηθείκελν, ν πίλαθαο
απηόο, αο πνύκε, είλαη αξηζκνί;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Καη’ αξράο, δελ είκαη εγώ πνπ ζέισ λα ην πηζηέςεηο, αιιά ην
ππνζηήξημαλ ν Ππζαγόξαο θαη νη νπαδνί ηνπ.
Α: Ωξαία, ινηπόλ, πεο κνπ ηη ζα ππνζηήξηδαλ νη ππζαγόξεηνη αλ έβιεπαλ ηνλ πίλαθα
απηόλ; ηη απηό πνπ παξαηεξνύκε εκείο –ην ζρήκα πνπ βιέπνκε, ην ρξώκα πνπ
δηαθξίλνκε, ε ζθιεξόηεηα πνπ ληώζνκε αγγίδνληάο ην ...– δελ ππάξρεη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα, αιιά εθείλν πνπ ππάξρεη πξάγκαηη είλαη θάπνηνη αξηζκνί πνπ δελ
ηνπο βιέπνκε νύηε ηνπο αθνύκε νύηε ηνπο πηάλνκε πνπζελά γύξσ καο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Κνίηα, ν πίλαθαο απηόο έρεη, όπσο είπεο, έλα ζρήκα, είλαη
ηεηξάγσλνο ζπγθεθξηκέλα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη νη πιεπξέο ηνπ ππόθεηληαη ζε
νξηζκέλεο ζρέζεηο αλαινγίαο πνπ αλαιύνληαη κε αξηζκνύο. Σν ίδην κπνξνύκε λα
πνύκε θαη γηα ην πξάζηλν ρξώκα ηνπ πίλαθα. Σν ρξώκα πνπ βιέπνκε είλαη ην
απνηέιεζκα νξηζκέλσλ ζρέζεσλ αλαινγίαο ρξσκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από
νξηζκέλνπο αξηζκνύο. Έηζη, όια απηά πνπ βιέπνκε, ην ζρήκα, ην ρξώκα, ην κέγεζνο
θ.ιπ., πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ πίλαθα πνπ παξαηεξνύκε, είλαη πξντόληα αξηζκεηηθώλ
ζρέζεσλ. Σν ίδην κπνξνύκε λα πνύκε, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, θαη γηα έλα δέληξν
θαη γηα έλα πινίν θαη γηα θάζε πιηθό αληηθείκελν. Σα όληα, ην θαζεηί πνπ ππάξρεη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη θαηά βάζνο αξηζκνί. Αιιά θαη νιόθιεξν ην ζύκπαλ,
θαηά ηνπ Ππζαγόξεηνπο, πνπ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, πξνήιζε από έλαλ αξηζκό,
ζηεξίδεηαη ζηνπο αξηζκνύο.
Α: Ση ελλνείο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πξώηα από όια ζα πξέπεη λα μέξεηο όηη νη ππζαγόξεηνη ήηαλ εθείλνη
πνπ εηζεγήζεθαλ ηελ δηάθξηζε ησλ αξηζκώλ ζε πεξηηηνύο, όπσο είλαη νη αξηζκνί 1, 3,
5 θ.ιπ., θαη ζε άξηηνπο 2, 4, 6 θ.ν.θ., θαη ππνζηήξημαλ όηη νη πεξηηηνί είλαη ηειεηόηεξνη
από ηνπο άξηηνπο.
Α: Γηαηί;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Γηόηη νη άξηηνη αξηζκνί κπνξνύλ λα δηαηξνύληαη επ’ άπεηξνλ, ζε
αληίζεζε κε ηνπο πεξηηηνύο αξηζκνύο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα ηέινο, ζε έλα πέξαο,
θαη γη’ απηό ζπγθξνηνύλ νιόηεηεο, κηα θαη έρνπλ αξρή, κέζν θαη πέξαο. ηνλ πεξηηηό
αξηζκό 3, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξώηε κνλάδα ζπληζηά ηελ αξρή, ε ηειεπηαία
κνλάδα απνηειεί ην πέξαο θαη ελδηάκεζε ε κνλάδα ην κέζνλ. Δθείλν πνπ πξνζδίδεη
ηειεηόηεηα ζε έλαλ αξηζκό είλαη ην πέξαο, ην νπνίνλ αληηπαξαηίζεηαη πξνο ην άπεηξν,
πνπ εθθξάδεη ηελ αηέιεηα. Σν ζύκπαλ, ινηπόλ, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμύ ηνπ πέξαηνο θαη ηνπ απείξνπ θαη ηεο
επηθξάηεζεο ηνπ πέξαηνο επί ηνπ απείξνπ.
Α: Μπνξείο λα κνπ ην εμεγήζεηο απηό;
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ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αζθαιώο. Καηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, όπσο είραλ ππνζηεξίμεη νη
θηιόζνθνη από ηελ Μίιεην, ν θόζκνο ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα αξρή, όια ζα πξέπεη
λα άξρηζαλ από θάπνπ. Ο Θαιήο, όπσο είδακε όηαλ κηινύζακε θάπνηε γη’ απηόλ,
έιεγε όηη ε αξρή ηνπ θόζκνπ είλαη ην λεξό.
Α: Καη, γηα ηνπο ππζαγόξεηνπο, πνηα είλαη ε αξρή ηνπ θόζκνπ;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πξνθαλώο, θάπνηνο αξηζκόο, αθνύ, θαη’ απηνύο, όπσο είδακε
πξνεγνπκέλσο, ε πξαγκαηηθόηεηα εμηζώλεηαη κε ηνλ αξηζκό. Καη ηη πην ινγηθό από
ην λα ππνζέζνκε όηη θαηά ηνπο Ππζαγόξεηνπο ν αξηζκόο από ηνλ νπνίνλ πξνήιζε ην
ζύκπαλ είλαη ν πξώηνο ζηελ ζεηξά ησλ αξηζκώλ αξηζκόο. Καη πνηνο είλαη απηόο;
Α: Σν έλα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Αθξηβώο, ην έλα –ην ελ, όπσο είλαη ζηα αξραία ειιεληθά. Καη ηη
είδνπο αξηζκόο είλαη ην ελ: άξηηνο ή πεξηηηόο;
Α: Μα, κε θνξντδεύεηο; Πεξηηηόο.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Άξα ραξαθηεξίδεηαη από ην πέξαο, ην νπνίνλ αληηκάρεηαη ην άπεηξν,
δεηώληαο λα επηθξαηήζεη πάλσ ηνπ. ,ηη ζπλέβε, ινηπόλ, ζύκθσλα κε ηνπο
ππζαγόξεηνπο, θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο ήηαλ ην ελ λα δηεπξύλεηαη
δηαξθώο εηο βάξνο ηνπ απείξνπ έηζη, ώζηε, θαζώο απισλόηαλ, λα εληάζζεη ζπλερώο
κέζα ζηνπο θόιπνπο ηνπ ην άπεηξνλ, κέρξηο όηνπ, αθνκνηώλνληάο ην κέζα ηνπ, λα ην
ππνηάμεη πιήξσο ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ.
Α: Καη πόηε ζπλέβε απηό … Θέισ λα πσ πόηε αθνκνηώζεθε ηειηθά ην άπεηξν ζην ελ;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ηαλ δεκηνπξγήζεθαλ όινη νη θόζκνη από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη
ην ζύκπαλ.
Α: Κόζκνη είπεο;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ναη ην ζύκπαλ, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, ζπγθξνηείηαη από 183
θόζκνπο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε γεσκεηξηθή δηάηαμε, θαζώο έρνπλ θαηαλεκεζεί
ζηηο ηξεηο πιεπξέο ελόο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ. Κάζε πιεπξά ηνπ ηεξάζηηνπ απηνύ
ηξηγώλνπ έρεη 60 θόζκνπο θαη ζηελ θνξπθή ηεο θάζε γσλίαο ππάξρεη έλαο θόζκνο.
Α: ια, ινηπόλ, ζην ζύκπαλ ραξαθηεξίδνληαη από πεξηηηνύο αξηζκνύο: ε αξρή ηνπ
είλαη ην ελ, νη θόζκνη από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη είλαη 183, νη πιεπξέο ηνπ
ζρήκαηνο όπνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί νη 183 θόζκνη είλαη ηξεηο ...
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Πνιύ ζσζηά. Καη επεηδή νη πεξηηηνί αξηζκνί είλαη νη ηειεηόηεξνη,
έπεηαη όηη ην ζύκπαλ είλαη όκνξθν. ιν ην ζύκπαλ, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, όπσο
ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, εθπέκπεη κηα ππέξνρε κνπζηθή αξκνλία. Καη ηνύην, γη’ απηνύο,
θαίλεηαη ινγηθό γηαηί, αλ ηα ζώκαηα ζηελ γε, όηαλ θηλνύληαη, ηα αθνύκε λα βγάδνπλ
ήρν, πόζν κάιινλ ηα νπξάληα ζώκαηα, πνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξα ζε όγθν θαη
θηλνύληαη κε πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από όζν ηα ζώκαηα ηνπ δηθνύ καο πιαλήηε.
Δίλαη αδύλαηνλ λα κελ παξάγεηαη θάπνηνο αθάληαζηα κεγάινο ήρνο από ηνλ ήιην,
ηελ ζειήλε θαη ηα άιια άζηξα πνπ θηλνύληαη κε απίζηεπηε νξκή θαη ηαρύηεηα, ν
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νπνίνο ράξε ζηηο αλαινγίεο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, είλαη
αξκνληθόο.
Α: Καη πώο, αλ ην ζύκπαλ εθπέκπεη κία ηέηνηα κνπζηθή αξκνλία, δελ ηελ αθνύκε;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Σνύην, θαηά ηνπο ππζαγόξεηνπο, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη από ηελ
πξώηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο καο αθνύκε ζπλερώο ζηα απηηά καο ηνλ αξκνληθό ήρν ηνπ
ζύκπαληνο, κε απνηέιεζκα λα έρνκε εμνηθεησζεί ηόζν πνιύ καδί ηνπ, ώζηε, ζηελ
ζπλέρεηα, λα κελ κπνξνύκε λα ηνλ δηαθξίλνκε.
Α: …
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: ε βιέπσ πξνβιεκαηηζκέλν. Ση ζπκβαίλεη;
Α: Γελ μέξσ, αιιά νη ππζαγόξεηεο απόςεηο γηα ηελ αξκνλία ηνπ ζύκπαληνο, γηα ην ελ
πνπ δηεπξύλεηαη δηαξθώο θαηαρσληάδνληαο κέζα ηνπ ην άπεηξν, γηα ηνπο θόζκνπο πνπ
είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε ζρήκα ηξηγώλνπ ... όια κνηάδνπλ κε παξακύζηα.
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Γελ έρεηο άδηθν. Αιιά κελ μερλάο όηη νη ππζαγόξεηνη εκπλεύζηεθαλ
ηηο ηδέεο ησλ ζε έλα εληειώο δηαθνξεηηθό πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ, θνξησκέλν από
κπζηηθηζηηθό. Οη αξηζκνί γηα ηνλ Ππζαγόξα θαη ηνπο νπαδνύο ηνπ δελ ήηαλ ηα ςπρξά
θαη αθεξεκέλα ζύκβνια πνπ κεηαρεηξηδόκαζηε ζήκεξα εκείο ζηα καζεκαηηθά θαη
ζηνπο θαζεκεξηλνύο ππνινγηζκνύο καο, αιιά είραλ κεηαθπζηθή δηάζηαζε. Έηζη ν
αξηζκόο 7 δελ ήηαλ απιώο ν αξηζκόο 7, αιιά ζήκαηλε αθόκε ηνλ λνπ, ηελ πγεία θαη
ην θσο. Ο αξηζκόο 4, πέξα από ηνλ αξηζκό 4, ζπκβόιηδε ηελ δηθαηνζύλε, ν αξηζκόο 8
ηνλ έξσηα θαη ηελ θηιία, ν αξηζκόο 3 ηνλ γάκν θ.ν.θ. Παξόια απηά, όκσο, θάησ από
ην πέπιν ησλ ζπκβνιηζκώλ απηώλ, παξακέλεη ε κεγάιε επαλάζηαζε πνπ επέθεξαλ νη
ππζαγόξεηνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεύκαηνο.
Α: Γειαδή;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Η πξνζπάζεηα λα εξκελεύζνπλ ην ζύκπαλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα
πξάγκαηα κε ηξόπν καζεκαηηθό. Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ κεηά ηνλ Ππζαγόξα θάπνπ
είθνζη έλαο αηώλεο πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ζηελ ζθελή ηνπ πνιηηηζκνύ ν
κεγάινο αηξεηηθόο Γαιηιαίν Γαιηιέη, γηα λα πεη όηη «ζηέθεη αηώληα αλνηρηό κπξνζηά
ζηα κάηηα καο» ην βηβιίν ηεο θύζεο, πνπ ην έγξαςε ν Θεόο ζηελ καζεκαηηθή
γιώζζα, κέζα από ηελ νπνία θαιείηαη ν κειεηεηήο ηεο λα θαηαιάβεη ηη ιέεη.
Α: αλ λα ιέκε, δειαδή, όηη ν Γαιηιαίνο πήξε ηελ κπνπθηά από ην ζηόκα ηνπ
Ππζαγόξα;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Απηή είλαη ε κνίξα ηεο εμέιημεο ησλ ηδεώλ θαη ηεο γλώζεο. Πάληνηε
ππάξρνπλ νη πξσηνπόξνη ηεο ζθέςεο, πνπ ζε αλύπνπην ρξόλν αλνίγνπλ θαηλνύξηνπο
δξόκνπο, ηνπο νπνίνπο, δπζηπρώο, νη άλζξσπνη αξλνύληαη ή, έζησ, δηζηάδνπλ λα ηνπο
αθνινπζήζνπλ, γηαηί νη ζπλζήθεο ηνπ θαηξνύ ηνπο δελ ηνπο αθήλνπλ. Οη δξόκνη,
όκσο, κέλνπλ ραξαγκέλνη, θξπκκέλνη θάησ από ηελ ιήζε, θαη πεξηκέλνπλ ρξόληα
πνιιά θαη αηώλεο νιόθιεξνπο, ώζπνπ λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν θαη, θάησ από λέεο
ζπλζήθεο, λα απνθαζίζνπλ νη άιινη λα ηνπο αθνινπζήζνπλ. Η αδηθία, μέξεηο, είλαη
όηη νη πξσηνπόξνη ηεο ζθέςεο πνπ αλνίγνπλ θαηλνύξηνπο δξόκνπο, εμαηηίαο ηεο
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αλσξηκόηεηαο ηεο θνηλσλίαο ηνπο πέθηνπλ πνιιέο θνξέο ζύκαηα ηεο νξγήο ησλ
ζπλαλζξώπσλ ηνπο.
Α: Θέιεηο λα πεηο, δειαδή, όηη ν Ππζαγόξαο ήηαλ έλα ηέηνην ζύκα δησγκνύ;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ο ίδηνο ζα έιεγα … όρη. Πξόθηαζε λα κεηαθνκίζεη ζην Μεηαπόληην
ηεο Κάησ Ιηαιίαο, όπνπ πέζαλε ζε πνιύ κεγάιε ειηθία. Γηα ηνπο πλεπκαηηθνύο
επηγόλνπο ηνπ, ηα κέιε ηεο ζρνιήο πνπ ίδξπζε, ην ηέινο ηνπο ππήξμε ηξαγηθό. Οη
θάηνηθνη ηνπ Κξόησλα ππξπόιεζαλ ηελ ζρνιή ηνπ θαη έθαςαλ ηνπο καζεηέο ηεο
δσληαλνύο!
(Πίζσ, ζην κπαθγθξάνπλη ζε βίληεν: ζθελέο κε θαπλνύο θαη θσηηά. Μέζα από έλα
αξραίν νίθεκα, πνπ έρεη γίλεη παξαλάισκα ηνπ ππξόο, αθνύγνληαη θξαπγέο «ζθόησζέ
ηνλ», «έηζη κπξάβν» «θη απηόλ» «θαη εθείλνλ», «λα κε κείλεη θαλέλαο ππζαγόξεηνο
δσληαλόο» θ.ά.η. ην ηέινο δελ αθνύγεηαη ηίπνηα, κόλν βνπβέο ζθελέο βίαο)
Α: Μα γηαηί ηόζε καλία;
ΔΠΙΚΔΠΣΗ: Ίζσο γηαηί λόκηζαλ πσο ε ζρνιή ηνπ Ππζαγόξα είρε απνθηήζεη πηα
κεγάιε πνιηηηθή δύλακε –ηόζν κεγάιε, ώζηε λα ηνπο δεκηνπξγεζεί ν θόβνο πσο
θηλδύλεπαλ λα γίλνπλ ππνηειείο ηεο. Γελ μέξσ … Ση λα ζνπ πσ … Έλα, όκσο είλαη
βέβαην: όηη κπνξεί κελ ε ζρνιή ηνπ Ππζαγόξα λα θαηαζηξάθεθε, αιιά ε δηδαζθαιία
ηνπ ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηεο ζηνλ ρξόλν, θαζώο νξηζκέλα από ηα κέιε ηεο, πνπ
μέθπγαλ από ηελ καλία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Κξόησλα θαη γιίησζαλ από ηελ ζθαγή,
θαηέθπγαλ ζηελ θπξίσο Διιάδα κεηαθέξνληάο ηελ ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο θαη από
εθεί ζε νιόθιεξε ηελ νηθνπκέλε –σο εκάο, ζήκεξα, εδώ!
(Αθνύγεηαη πάιη ην ιάιεκα ηνπ πεηεηλνύ. Πίζσ ζην κπαθγθξάνπλη εμαθαλίδνληαη
όια. Μέλεη κόλν κηα ιεπθή επηθάλεηα. Ο Άγλσζηνο εμαθαλίδεηαη κέζα ζε έλα
ζύλλεθν θαπλνύ. Ο Α μππλάεη. Υαζκνπξηέηαη. Σεληώλεηαη.)
Α: Ση όλεηξν θη απηό!
(Ο πεηεηλόο ζπλερίδεη λα ιαιεί)
Α: θάζε επηηέινπο, ζε αθνύζακε.
(Δλώ ν πεηεηλόο ζπλερίδεη λα ιαιεί, ν Α ζεθώλεηαη θαη πεγαίλεη πξνο ην βάζνο ηεο
ζθελήο)
ΣΔΛΟ
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